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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة 

 

رأيُت غلو كثير  مرا باحرانثيا باصرانر يا عري  رلريا باديا ر  عندما        

باصجوسي  باسا بازربدشتي  ، و رليصها وبادعوة إايها، وبازعا برن  بسسر   

 -ننفُت بفضل هللا  رااى خصس  كتب عري  درد باديا ر  بازربدشرت   ُمتنث  بها؛

عنظه ت  اريخها باحديدي باذي ن عه باصجوس عي   -يا   باصجوسي وريث  باد

، وأثحُت أ هرا   ومفاهيصها  بارص  بسس مي، وكشفُت عساد عدائدها وعحادب ها

وال  درو  علرى ال ونري   ديا   ش كي  وثني  خ بعير ، وايسرت ديا ر   ونيرد،

 .  لبني نال ما بألنوب وال يُصكا أ   كو  كذاك إاهي، وال عدل وال علا،

عرا سرهل ُم كرز    ثا برد ذاك رأيُت أ ه ما بافائدة كتابر  ملخره هراد   

مرا  لرك باصصرنفات خ نر    ، عاستخلصرتُ -باصجوسري   -بازربدشي   أنول

سصيته : مداالت باخ ن  عصا كتحته عي  دد  لك باديا  . ثا جصرتها عي ُكتيب  

منهررا عرري  دررد باديا رر  بازربدشررتي  ،  ضررصا ث ثرر  مدرراالت ،  نرراول كررل 

ه عرري  دررد باديا رر  بازربدشررتي  . بألول  ه ومهصرراه وضرر وريا موضرروعا أساسرريا

. باثرا ي موضروعه:  بازربدشتي  عي ميزب  باردل وباش ع وبارلا:  موضوعه

 -باثاار   -. بألخير    ونيردال  بازربدشتي  ديا   ش ك و ردد ال ديا ر  ونري و

 .نث  بها بازربدشتي  هي باصتنث ة باسس   وايس هو باصت:  موضوعه

ذاك هو باذي أرد ه ما ُكتيحي هذب، عنسنل هللا عز وجل أ  ينفع به قُر به    

باصدق وبسخ ص عري   سححا ه  ي زقنااصا يُححه وي ضا ، و  وكا حه، ويُوعدنا

 بادول وبارصل، وباتوعيق وباسدبد، إ ه سصيع ُمجيب .
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 المقال الول 

 والعلم الزرادشتية في ميزان العقل والشرع

 

الشك أ  بازربدشتي  ديا ر   درو  أساسرا علرى مخاافر  باردرل وباشر ع      

وبارلا، وال  دو  على أي  أنول نرحيح  يد هرا باصن رق وباروني وبارلرا. 

اذاك كا ت أباطيلهرا وأخ اههرا وأعاجيحهرا وخ بعا هرا كثير ة جردال ال  كراد 

مشرها ال عري  نتهي مرا جهر ؛ واريس عيهرا مرا باصروبل إال بادليرل عري هوب

، عسنورد مرا أنواها ما جه  أخ ى.وبصا أ  بألم  كذاك كصا سيتحيا ق يحا

أنواها وع وعها شوبهد هي ما بال باتصثيل ال باحص ،  ُصحصها بصيرزب  

باردل وباوني وبارلرا عيتحريا منهرا نديدر   لرك باديا ر  باتري براان كثير  مرا 

وباغش وباخدبع اغايات عري باحانثيا عي باثناه عليها بصا ايس عيها بااتح يف 

 فوسها بدعوى أ ها أقد  بألديا  باتونيدي  مرا جهر ؛ وباحديدر  أ هرا ايسرت 

كذاك، وإ صا هي ديا   متنخ ة بختلدها باصجروس عري بارصر  بسسر مي مرا 

 جه  أخ ى!! 
   أوال: الزرادشتية ديانة خرافية ومخالفة للعقل والوحي في موقفها من اللوهية:

بألعستا باصصدر بألول الزربدشتي ،عهو كتابهرا باصدردس بارذي   يُرد كتال    

علرى  صونره عدري عري    ضصا ونيها باصزعو . وعليه عإ نا سنرتصد غااحرا

 دد ا الزربدشتي  و صحيصها بصيزب  باردل وباش ع . عصرا ذارك أ ره بنتروى 

على  صوص كثي ة جدب هي خ بعات وأوهرا  مرا جهر ؛ ومخاافر  الصن رق 

أخ ى. منها بانصوص بآل ير  باصترلدر  باألاوهير  وبآلاهر    وباوني ما جه 

 وخلدها الكو . 

ما باغا ا  ضصا باصد ع  د ي  بالعتداد باثنوي بوجود   "  30عفي"هايتي     

منذ باحده أعلنت با ونرا  }با ونيا باتوأميا بالذيّا خلدا باصخلوقات، عدال:  

عنحا هنا أمرا  رونريّا .  1{باتوأما  عا طحير  كل منهصا: با يح  وباش ي ة

 وأميّا ، بصرنى أ هصا مواودب  ألل اا يُسا. وهصرا بالرذب  خلدرا باصخلوقرات،    

عري باصر ة بألوارى عنردما خلدترا باحيراة   }" ما باغا را :  30كصا عي " هايتي  

وبألجسا  ، وكل ما يتضصنه بارااا . عحي  كا  باش  ظه ت بانجاسر . وأمرا 
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. وبخترارت بار وح باشر ي ة انفسرها خير ة دبئصراباددبس  عدد ربعدت با وح با

بألعصررال باصد سرر ، وأمررا بارر وح باخيررّ ة باترري  سرركا عرري باسررصاه با بسررخ  

 . 1{ عاختارت بألعصال با اه ة 

و فس باك   باذي ق ر ه أ اشيد باغا ا ما باياسنا ورد أيضا عي باياسرنا،    

، 2ارااا ، بار وح با يحر )) عندما خلدت با ونا  بوباياشتا ما بألعستا عدال:  

.  وعرري باياسررنا عحررارة مفادهررا أ  3((-76/ 13باياشررتا: –وبارر وح باشرر ي ة 

، أسرر ع ، وأ صرر  مخلوقررات زربدشررت كررا  )) أقرروى ، أشررد ، أ شرري 

أ ره  –رب   -. وعي باياشتا على اسا  بساره عرايو 4((-9/15باياسنا  -.با ونيّا

ح با يب، وباثرا ي اره مخلوقا ره : بألول اه مخلوقا ه خلدها با وكو ا يوجد  

   .5-44، 15/43باياشتا: -خلدها با وح باش ي 

بساره ميثر ب، ومع كل ما باتوأميا آاه   ساعد ، عصا آاهر  أهروربمزدب :    

ونفه بألعستا بدواه : )) ميث ب كا  بألول بيا كل آاه  باسصاه، بارذي  سرلق 

آلاه  باصدبعرو  عيت كو  ، و )) وأما ب6((-10/13باياشتا:  -قص  جحل "هارب"

 -نرررفو  باجررريش عنررردما ال يرتررر   بهرررا ميثررر ب ذو باص بعررري باوبسرررر 

 -ومنها أيضا بساَهرَ  أ اهيترا وباصر وعر  أيضرا ل: آبرا .  7((-10/41باياشتا:

 – ابرات ، ببنر  مرزدب  - لك باسامي  آبرا ، ونفها زربدشت بدواه: ))    ابات

 -آبرا   ابرات  -و)) بساََه  باشرامخ   ب.عهي ما أبناه أهوربمزد.8((3/7باياسنا  

. وجاه عي بافيسح د ما بألعستا: ))  رلا باياسرنا ارك 9((-11/6بافيسح د:-...

 -آبررا   ابررات -يررا آهرروربمزدب ، وازربدشررت ، وإايرركا أيتهررا بساهرر  باسررامي 

. وونرفها باياشرتا بن هرا ))  خلرق 10((-21/2بافيسرح د:  -والخااديا باك ماه

...((، وأم  أهروربمزدب بااصر ة اهرا وونرفها بدواره: ))   بذور كل با جال

نّل الرلصر  باصصجردة با متناهير  ((، وأ هرا))  صلرك آال  باخلجرا ، آال  

بايا حيع ((،وأ  أهوربمزدب بنفسه يدد  اهرا بادر ببيا، وطلرب منهرا بدواره: )) 
 

، ما إعرردبد خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا،  2دس الديا   بازربدشتي   ، ط بألعستا : باكتال باصد  1

 .  62،، ص:   2007
نتى محدق بألعستا باصترصب الحاطل عي كثي  ما موبقفه بيا عي باصتا وباهامش أ  با وح با يح   ن حررق علررى   2

 أ ك بماينيو، وباذي هو أه يصا أيضا .  أهورب مزدب وبآلاه  باتي مره ، وبا وح باش ي ة  رني إاه باش 

 .62،63، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط . 
 .511، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
 .133، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2الديا   بازردشتي   ، ط بألعستا : باكتال باصددس  4
 .541، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  5
الثداعرر   ، مررا إعرردبد و حديررق خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد  2بألعستا : باكتال باصددس الديا رر  بازردشررتي   ، ط    6

 .460،  ص:  2007وبافنو ، سوريا، 
، مررا إعرردبد و حديررق خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر    2بألعستا : باكتال باصددس الديا رر  بازردشررتي   ، ط    7

 .460،  ص:  2007وبافنو ، سوريا، 
 .  111صا .، ص:  ، ما إعدبد و حديق خليل عحد با ن 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  8
 .221، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  9

 .226، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  10
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شتا أيضا بمنحيني هذب بانجاح أيتها با يح  بادوي  أردعيسورب آ اهيدب. وعي بايا

أ  عحَدة أهوربمزدب يد بو  اها بادر ببيا ويجتصررو  نواهرا وي لحرو  منهرا 

     98،99، 17،18، 3،4، 2/ 5باياشرررتا: -ناجرررا ها ورغحرررا ها وأمنيرررا ها

،105-1. 

و فس بألم  ين حق على بساه باش ي  أه يصا ، عله آاهر   سراعد  وهري    

)) علتحترد مرا هنرا بدشت :  على اسا  زربألعستا  على شاكلته. ما ذاك قول  

بآلاه  باشي ا ي  ، وايحل س بوش با يب مكا ها ، عليجرل مرا هرذب باصكرا  

-. و)) ويدابررل باتنرريا باررذي خلدرره باشرري ا ...2((-10/1باياسررنا -مدرر ب ارره .

-، و)) وبرررذاك يرارضرررا  باتنررريا بارررذي خلدررره بألبااسررر 3((16/8باياسرررنا

 .4((-68/8باياسنا

إاه باخي  عي بازربدشرت  اره أبنراه وزوجرات نسرب   علصا بن  أهوربمزدب  

زعا بألعستا. ما ذاك: آاه  مرا أوالد وزوجرات آهرورب مرازدب: هري بآلاهر  

باصر وع  باسا: بألميشاسحينتا ، وهي مساعدة ألهورب مرزدب ومتراو ر  مرره، 

،  7،وبساََه  آرمايتي  6((-18/1،19/1بافيسح د:  -، وبساه أوشا    5كاساه ميث ب

، وهي بنت أهورب مزدب، ونفها زربدشت بدواه:   -بانار  -ا بساََه  آ ار  ومنه

))  ار أهوربمزدب ،  لك باتي  كحدت جهودب جحارة اصسراعد نا أكثر  مرا كرل 

وعري باياسرنا أ  زربدشرت قرال بن ره يُحجرل   .8((-1/2باياسنا–أميشاسحينتات  

يرت   بوجود آاه   عاساه بألكح  .9(12/1باياسنا -بألميشاسحينتا ويُصلي اها 

 مره ويصلي بنفسه احرضها!!!!!

 -وعي باياشتا أ  بألميشاسحينتا باسحر  وبادها وبند هو باخااق آهوربمزدب   

. عها آاه  وايسوب مرا مخلوقرات أهروربمزدب أل  بالبرا 10((-19/16باياشتا:

يكو  ما طحير  وباد ، كصا كا  أهوربمزدب مع أخيره باتروأ  أهر يصا إاهريّا 

باياشرتا عرا آشري قرول  أيضا  ما ذاك  وحير  أبيهصا كصا ذك  بألعستا.نسب ط

إاهرر  باسرررادة وبادرردر: )) أبرروكا هررو بألعلررا، وبألعضررل مررا برريا بآلاهرر  ، 

 
، 409، مررا إعرردبد و حديررق خليررل عحررد بارر نصا .، ص: 2بألعسررتا : باكتررال باصدرردس الديا رر  بازردشررتي   ، ط  1

410،412 . 
 .137، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
 .150، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
 .201، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2: باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط بألعستا  4
. ميث ب باهندي  وبسي ب يرر ، ،   www.iranicaonline.orgبهصا : موسوع  إي ب يكا على باشحك  باصرلوما ي  :    5

 ب عرري باصا ويرر  ، موسرروع  . و مثرر  www.iranicaonline.orgموسرروع  إي ب يكررا علررى باشررحك  باصرلوما يرر  : 

 .  www.iranicaonline.orgإي ب يكا على باشحك  باصرلوما ي  : 
 .226، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  6
   e.orgwww.iranicaonlin: موسوع  إي ب يكا على باشحك  باصرلوما ي  : -Ārmaiti -أرمايتي   7
 .99، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  8
 .143، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  9

 .566د و حديق خليل عحد با نصا .، ص ، ما إعدب 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  10
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آهوربمزدب  فسه، وبأل  آرمايتي سحينتا، وبسخوة سر بوش باصراا ، بارلريا 

جردي ة ربشنوب، وميث ب ذو باص بعي باشاسر  ... وبألخت دبينا . بساه  آشي  

.و))  ددس آشري باخير ة ، 1((-17-16/ 17باياشتا:  -بااثناه ،  دفيا بحز  ...

 . 2((-2-17/1باياشتا: -كابن  آهوربمزدب ، وأخت باصددسيا باخااديا

:)) و ددس  ساهك باصختارة   ألهوربمزدب  وأن ح ما ذاك قول زربدشت  

ا زوجرات . وقرد  ق با ره اوهوريرات وهر3((-38/1باياسرنا  -يا أهروربمزدب

آهررورب مررزدب قدمرره اهررا بست ضرراهه ألهرروربمزدب، وباخااررديا باك مرراه، 

. ثررا أ رره دعرراها بدوارره: )) 4-66/1باياسررنا -وسرر بوش، و ررار أهررورب مررزدب

بمنحينا أيتها بآلهوريات باسصاه، وأ  يكو  اي ذرير  قوير  وشر عي ، باتري 

–ارك  عساها   عرع بيتري ، ق يتري، قحيلتري، إقليصري، وباسرل   مرا جر به ذ

 -. وقال عري بافيسرح د : )) وأدعرو نترى زوجا رك يرا آهرورب5((68/5باياسنا

 . 6(( -3/4بافيسح د:

أقول: وبضر  مرا  لرك بانصروص أوال، أ  كرل مرا ذك  ره هرو أوهرا      

وخ بعات وال نديد  اه عي باوبقع، وال يُصكا أ   كو  نرحيح  ، وال يوجرد 

 ردب ها عدليرا.وهي  شرهد دايل وبنرد يُثحتهرا ، ويكفري ادنضرها  صرورها و

بنفسها على أ  بازربدشتي  ديا   خ بعرات وأوهرا . ومرع كو هرا كرذاك عهري 

أيضا  دو  على باش ك وباتردد، عهي ديا   ثنوير ، و ثليثير  ، و  بيرير  إارى 

عش بت بآلاه ، وايس عيها ذرة ما  ونيد ،وال يُصكرا أ   كرو  ونيرا إاهيرا 

خاادا  خلدرا    وأما   اه إاها أ  باكو   وال  ونيدي .ونسب خ بعات بألعستا  

، ومع كرل منهصرا آاهر   سراعد  ، وألهروربمزدب بارااا واكل منهصا مخلوقا ه 

 زوجات وأوالد ها آاه  أيضا!!!! .

ثا يا: إ  كو  ما ذك  ه  لرك بانصروص هرو مرا خ بعرات بازربدشرتي      

باخ بعر  وأوهامها ، يكفي وند  اندضها ورعضها بحكرا أ هرا خ بعرات. أل   

هي عي بألنل مخااف  الردل وباوني وبارلا ، وإال ما كا ت كذاك. اكني مرع 

ذاك سنحيا ب    قول بازربدشتي  بااش ك وباتردد بااردل وباش ع. ما ذاك 

أ  بازعا بوجود أخويّا  روأميّا إاهريّا ،هصرا: أهروربمزدب، وأهر يصا ، وأ  

د واردهصا أل إاره ، ارا أهوربمزدب اه زوجرات وأبنراه، يرنري أ  بألخرويا قر

 
 .548، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
 .548، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
 .171، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2   بازردشتي   ، ط بألعستا : باكتال باصددس الديا 3
 .197، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  4
 .200، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  5
 .216، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  6
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. 1يذك   بألعستا اكا باثابت وباصر و  أ  وبادهصا هو كحي  بآلاهر  زورعرا 

وبصا أ  .أسد ه باصجوس عندما ببتردعوب بازربدشرتي  عري بارصر  بسسر مي

بألم  كذاك، عتلك باصزبعا باطل  عد  وش عا، أل  بساه باحق خااق باكرو  

أ ه غني بذب ه، اا يلد واا يواد. وبساه كله ُمتصف بكل نفات باكصال ، منها  

باذي يلد ايس إاها، أل  باوالدة  ده و ندد بألاوهي ، وبساره باحرق ال يلرد 

وإال ما كا  إاها. وعررال اصرا ي يرد وإذب أربد شرينا أ  يدرول اره كرا عيكرو ، 

وايس كصثلره شريه.واو ارا يكرا متصرفا بتلرك باصرفات مرا كرا  خاادرا ومرا 

ب باكو  باكحي  وبارجيب ما جهر ، وباصخلروق يسرتحيل بست اع أ  يخلق هذ

أ  يكو  خاادا ، وال أ  يست ع أ  يخلق شينا ما جه  أخ ى. عدول بألعسرتا 

بن  بساه بألكح  واد إاهيّا، وهصا بدورهصا وادب آاه  أخ ى، هو زعرا باطرل 

ب  شك، أل ه مخااف الردل باص ي  وباروني باصرحي . أل  باروالدة  دره 

اال، وما يلد عهو عاجز و اقه ومواود ، وسيلد كصا ُوارد. واهرذب وايست كص

اي )ونرف هللا  رررااى  فسره بدوارره:  دي َواررَ اي يَلرا د ( اررَ ب أَنررَ اي اَرهُ ُكفرُروه اي يَكررُ  يُواَردي َواررَ

ذَ َواَدبه ]مر يا :  4]بسخ ص : َصاا أَ  يَتَّخا ني ي اال َّ ا 92[(، و)َوَما يَنحَغا [ (،و)مرَ

ا أَ  يَ  َّ وُ  َكاَ  ّلِلا ا عَيَكرُ ا يَدُروُل اَرهُ كرُ ى أَمري به عَإا َّصرَ حيَحا َهُ إاذَب قَضرَ ا َواٍَد سرُ ذَ ما تَّخا

. عيستحيل أ  يلد بساه ، وال أ   كرو  اره زوجرات وال أوالد. [(35]م يا :  

عدول بازربدشتي  بتردد بآلاه  وزوبجها وإ جابها األبنراه هرو مخرااف الردرل 

 ب.وباش ع وهو ما خ بعا ها ب  ري

وكذاك قواها بتردد بآلاه ، هو أيضا باطل ومخااف الردرل وباشر ع. أل    

باصتدب  عي باكو  يجد  ُمحكصا منضح ا  حكصه قوب يا ال يحيرد عنهرا، وهرذب 

شاهد على أ  خااده وبند ما جه ؛وأل   ردد بآلاه  سرينركس علرى باكرو  

ه  ررااى: سلحا عيض  ل وينهار ما جه  أخ ى.وباشاهد على ذاك أيضا قوا

فُوَ  ) ا يَصررا شا َعصررَّ ا َرّلا بايرررَ ي حيَحاَ  سَّ دَ َا عَسررُ ُ اَفَسررَ ا آااهررَ   إاالَّ سَّ صررَ اَ  عايها وي كررَ اررَ

ل  (،و)  [22]بأل حياه :   ذََهَب كرُ اي إااَرٍه إاذبه ارَّ ا َواٍَد َوَما َكاَ  َمرَهُ ما ُ ما َما ب ََّخذَ سَّ

فُوَ  ]باصؤمنرو  : إااٍَه باَصا َخلََق َواَرََ  بَري  ا يَصا ا َعصَّ ُضُهاي َعلَى بَريٍد ُسحيَحاَ  سَّ

91] .) 

وبذاك يتحيا بجر ه أ  بازربدشرتي  ديا ر   درو  علرى باشر ك وباترردد،     

وقواها بذاك هو ما خ بعا ها ما جه ، وهو زعا باطل أل ره مخرااف الردرل 

 
آرث  ك يستنسا : إي ب  عي عهررد باساسررا ييا ،   جصرر  يحيررى   . و  233ص:    1باشه ستا ي: باصلل وبانحل، ج    1

باصسلصيا ،   جص   خليل عحررد  ماري بويس : بازربدشتي   حت سل   باخلفاه .و144،  141،  139ص:  باخشال .

 با نصا ، ج يدة بال حاد، باصحيف  باص كزي  ا  حاد باوطني باك دستا ي  .و:

Yeznik  kolb :REFUTATION OF THE SECTS  ،A Publication of the Department of 

Religious Education ،ARMENIAN CHURCH CLASSICS ،

http://www.tertullian.org/rpearse/scanned/yeznik_refutation.htm 

 

http://www.tertullian.org/rpearse/scanned/yeznik_refutation.htm
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 ها ديا   خ بعي  وباش ع ما جه  أخ ى. وقواها بذاك هو دايل ق ري على أ

زبئف  . عهي ديا   أقامت عديد ها بألواى على مخااف  باردل وباشر ع ، وهرذب 

شاهد على  هاعتها وب   ها كلها. أل  زيف  لك بارديدة سيؤدي إارى  هاعرت 

باقي أنواها،بحكا أ  مرا بُنري علرى باطرل عهرو باطرل. عاازربدشرتي  ديا ر  

حرروة وونرري و ونيررد كصررا يرردعي شرر ك و ررردد، وال يُصكررا أ   كررو  ديا رر   

 بازربدشتيو  وكثي  ما باحانثيا باصران يا. 

 ثانيا: الزرادشتية ديانة تشبيه وتجسيم في موقفها من الصفات اإللهية:

كصا خاافت بازربدشتي  باردل وباش ع عي قواها بااش ك و رردد بآلاهر ،     

آاهتها بازبئف  عهي أيضا قد خاافتهصا عي موقفها ما باصفات بساهي .عونفت  

بصفات عيها  ده و جسيا و شحيه ، ال يدواها إال جاهرل برا ، أو ُمغفرل، أو 

 نانب هوى . 

منهررا أ  زربدشررت نسررب بألعسررتا  سررب ساهرره أهرروربمزدب بألبنرراه    

وبازوجات، كصا ذك  ا  سابدا، عشحهه بااحش  عي  زبوجها وإ جرابها الذرير .  

 -سررراهك باصخترررارة يرررا أهررروربمزدب:)) و دررردس  منهرررا قواررره ألهررروربمزدب

. وقد  ق با ه اوهوريات وها زوجات آهرورب مرزدب قدمره 1((-38/1باياسنا

اها بست ضاهه ألهروربمزدب، وباخاارديا باك مراه، وسر بوش، و رار أهرورب 

. ثرا أ ره دعراها بدواره: )) بمنحينرا أيتهرا بآلهوريرات 2-66/1باياسرنا  -مزدب

 عي ، باتي عساها   عع بيتي ، ق يتي، باسصاه، وأ  يكو  اي ذري  قوي  وش

. وقررال عرري 3((68/5باياسررنا–قحيلترري، إقليصرري، وباسررل   مررا جرر به ذاررك 

 .4(( -3/4بافيسح د: -: )) وأدعو نتى زوجا ك يا آهورببافيسح د

ومنها أ  بألعسرتا ونرف كحير  بآلاهر  باخير ة أهروربمزدب برن  اره هينر    

هينتك أروع ما كل باهينات ،  حا   ))ربئر ، وجسصا كام ، عخاطحه بدواه:  

،وونرفه بدواره : )) 5((36/6باياسرنا  - ك س اك هذب باجوبل يا آهروربمزدب

وونررفه بررااتنحؤ  .6((-1/1باياسررنا -باسرراطع ... وأنررد أكثرر  بألجسررا  كصرراال

وباجهل،عهو ال يرلا بذب ه وإ صا يتنحن ، أو أ  برد آاهته هي باتي  ُخح   ما 

)) عدرد  نحرن مرازدب بااشر  عدال:  خ ئ ما جه  أخ ى،  جه ؛ وأ ه يُصكا أ  يُ 

))  و .7(( -32/12ضد أوانك باذيا يدم و  نياة باثور بصريحات ...باياسرنا

 -باررذيا عرر   آهرروربمزدب أعصررااها باخيرر ة مررا خرر ل آشررا عرري بارحررادة

 
 .171، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
 .197، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
 .200، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
 .216، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  4
 .169، ما إعدبد خليل عحد با نصا .، ص: 2اصددس الديا   بازردشتي   ، ط بألعستا : باكتال ب 5
 .97، ما إعدبد خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  6
 .69، ما إعدبد خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  7
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، و))  ددس  لك بانساه وذاك با جرال باصرااحو  ، بارذيا   1((-37/5باياسنا

)) بارذي   و.2أعصااها باخي ة ما خ ل آشا عري بارحرادة ((ع   آهورب مزدب  

 . 3((-1/1باياسنا -يدرك غايا ه، وبألكث  عصص  ما باخ ن بسحب آشا

أقول: وبض  ما  لك بانصوص بألعستي  أ  بازربدشتي  ديا ر  ال  فر ق    

بيا نفات بساه ونفات باصخلوقرات؛ عهري ال  رر   باتف يرق بريا باخرااق 

ذبت وباصفات كصا هو ثابت بدايل باوني وباردل. قال  رااى وباصخلوق عي با

َا وبنفا  فسه: ) ه َومرا َوبجرا ُكاي أَزي اي أَ فُسا ضا َجرََل اَُكا ّما َري ُ  باسََّصاَوبتا َوبألي عَاطا

يُ  ]باشورى :  يُع باحَصا ه  َوُهَو باسَّصا ثيلاها َشيي ه يَذيَرُهُكاي عايها اَييَس َكصا َوبجا َ يرَا ا أَزي بألي

ب أََند (  اَاي يَلادي َواَاي )( ،و  [11 . وهي ما   [(4]بسخ ص :  يُواَدي َواَاي يَُكاي اَهُ ُكفُوه

جه  أخ ى قد ونفت كحي  آاهتها باخي ة بصفات ال يصر  أ  يونرف بهرا 

باخررااق باحررق، عنسررحت إايرره بألبنرراه وبازوجررات وشررحهته بااحشرر ، وونررفته 

ك أ  ذاك باطل ق ررا أل  باخرااق بااجسصي  وباجهل وإمكا ي  باخ ن . وال ش

باحررق يجررب أ  يونررف بكررل نررفات باكصررال دو   جسرريا وال  شررحيه وال 

 كييف، أل ه سححا ه يُشحه مخلوقا ه عري ذب ره وال نرفا ه. اكرا بازربدشرتي  

خاافت بصوقفها ما باصفات باردل باص ي  وباوني باصحي ، ونكصت على 

ا جاهلر  برا   ررااى، عهري أيضرا  فسها باازيف وباتهاعت.عهي ديا   كصا أ هر

جاهل  بصفا ه باتي  ليق به ما جه ؛ وهي ما جه  أخ ى قد أقامت بنفسرها 

بألدا  بن ها ايست ديا    حوة ووني و ونيد، وإ صرا هري ديا ر  شر ك و رردد 

 و شحيه و جسيا. 

 ثالثا:ادعاء الزرادشتية وجود صراع كوني بين أهورامزدا وأهريمن:

برريا بساهرريا بألخررويا  اتي  أ رره اصررا كررا  باكررو  ُمدسررص رردعي بازربدشرر    

باتوأميا: بهوربمزدب وأه يصا ، ومع كل منهصا آاهته ومخلوقا ه؛ عإ ه يوجد 

بينهصا ن بع كو ي أبدي إاى أ  ينهز  أه يصا. وهذب بالعتداد قامرت عليره  

ذ )) منمنها قواه :    بازربدشتي  ، وهو باخ ال باصسي   على كتابها بألعستا.

باحده أعلنت با ونا  باتوأما  عا طحيرر  كرل منهصرا: با يحر ، وباشر ي ة ، 

عك  طاه ، وعك  غي  طاه ، وكرذاك باكلصرات وبألعررال. يرر   باحكصراه 

با يحو  باف ق بيا  لك باصصّ ح بهرا ، وال ير عهرا بألشر بر ... عري باصر ة 

. عحير  كرا    بألواى عندما خلدتا باحياة وبألجسا  ، وكل ما يتضرصنه باررااا

باشرر  ظهرر ت بانجاسرر . وأمررا باددبسرر  عدررد ربعدررت بارر وح باخيرر ة دبئصررا ... 

وبختارت با وح باش ي ة انفسها بألعصال باصد س  ، وأما با وح باخي ة باتي 

 سكا عي باسصاه با بسخ  عاختارت بألعصال با اه ة ...اا يختر  باحرق مرا 
 

 .170، ما إعدبد خليل عحد با نصا .، ص: 2كتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط بألعستا : با 1
 .172، ما إعدبد خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
 .97، ما إعدبد خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
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بها . اا يتفك وب الحلر  برن    بيا باصختاريا أ صار بألبااس ، وباذيا ُخدعوب

باخ ن أندق بها، وهكذب ه عوب إاى روح باسوه، وبنتشدت أما  آيشصا كرل 

. و )) أ حدث عا 1((6-30/3باياسنا -با غحات باشنير  باصوبجه  اهذب بارااا 

با ونيا عي بدبي  باوجود نيا قاات روح باخي  ار وح باشر : ال  تفرق أبردب 

ا، مرتددب نا، كلصا نا ، أعراانا، وال  فوسنا أو أروبننا عدوانا ،  راايصنا، مشينتن

 . 2((45/2باياسنا –

زعرا وهذب  با ونا  باتوأما  هصرا باخاادرا  بالرذب  خلدرا باررااا نسرب    

بألعستا ، عدد ورد ذارك بوضروح عنردما قرال : )))) عنردما َخلَدَرت با ونرا  

.  وعرري 4((-76/ 13باياشررتا: –، وبارر وح باشرر ي ة 3بارررااا ، بارر وح با يحرر 

: بألول اره مخلوقا ره   كو را   أ ه يوجرد  –رب     -باياشتا على اسا  بساه عايو  

 -خلدهرررا باررر وح با يرررب، وباثرررا ي اررره مخلوقا ررره خلدهرررا باررر وح باشررر ي 

 .5-44، 15/43باياشتا:

بانسرك -بافينديردبدورد عري  وما مخلوقات بساهيا با ونيا باتوأميا ما      

ن  أهوربمزدب عنردما شر ع عري خلرق بررد مخلوقا ره ب  -باثاا  ما بألعستا

وخلرق أو كرّو  أعررى نصر به ُمهلكر ، وشرتاه   -أهر يصا - دخل أ ك بماينيو

. وعي بافنديدبد أ  أهرورب مرزدب قرال: 6-1/2بافينديدبد:-باصخلوقات باشي ا ي   

)) أ ا أهوربمزدب خلدُت " أورعا " باغني  بااص وج ، غندئذ خلرق أ ك بمراينيو 

 . 7((-1/10بافينديدبد:-كا  بألش بر بادتل  ُُ ي  ما با باكث

وملاه  ذاك باص بع باصزعو  عري بألعسرتا كثير ة جردب، منهرا مرا  درد     

ذك   ، ومنها أيضا قرول زربدشرت  : ))  دردمها إارى بألعلرا سريد ا وإاهنرا 

آهورب مزدب ، ما أجل هزيص  باش ي  أ ك بماينيو وآيشصاذي با م  باصدمي، 

اس  باصاز ييا وبافارب ييا بألش بر .  ددمها  نييدب آلهوربمزدب باصتناق، وبألبا

 -با بئررع ، وباخااررديا باك مرراه، وكررل باصخلوقررات باصددسرر  وبارر وح بادرردس.

.  وأشار زربدشت إاى ذاك باص بع بادائا بيا با  عيا 8((  -2-27/1باياسنا

)) ضرد عندما طلب مرا سر بوش أ  يحصيره مرا أهر يصا وجنرود  بدواره :  

 
 .62، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2تا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط بألعس 1
 .80، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
با وح با يح   ن حررق علررى   نتى محدق بألعستا باصترصب الحاطل عي كثي  ما موبقفه بيا عي باصتا وباهامش أ   3

بألعسررتا : . أهورب مزدب وبآلاه  باتي مره ، وبا وح باش ي ة  رني إاه باش  أ ك بماينيو، وباذي هو أه يصا أيضا . 

 .62،63، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط 
 .511، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2تي   ، ط بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردش 4
 .541، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  5
 .236، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  6
 .238، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  بألعستا : 7
 .166، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  8
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باجيوش ذبت بالا باسيئ ، باتي   عع رمانها باصدماة  حو ا، ضد هجصا هرا 

 . 1((57/25باياسنا –باتي نثها علينا آيشصا وأستوعيدب و وأ ك بماينيو 

أقول:  لك بانصوص بألعستي  هي شوبهد ن يح  عي  د ي ها الص بع    

دب وما مرره مرا باكو ي بازربدشتي باصزعو  وبادائا بيا بساهيا : أهوربمز

بآلاه  ومخلوقا ه، وأه يصا وآاهته ومخلوقا ه. وهذب باص بع باكو ي شراهد 

بنفسه على عساد  و هاعته، وب    بازربدشتي  بادائل  به.إ ه ظاه  بارح    

بدايل باوبقع وبارلا وباش ع .  عنما وبقرا وعلصا، عنحا إذب  ل  ا عري نيا نرا 

 بع باكو ي باصزعو . عااكو  مث  بنجومه وعي باكو  ال  جد أث ب اذاك باص

وكوبكحه وكائنا ه  يشهد بنفسه أ ه كو  غاير  عري بسنكرا  وبادقر  وبسبردبع 

يسي  وعق قوب يا ُمحكص  ال خلل عيها وهو كذاك منذ أ  خلدره هللا إارى بايرو  

وسيحدى قائصا إاى يو  باديام  عيض  ل ويزول . ع  يوجد عيه أي خلرل وال 

 يوجرد وال دايرل وبنرد يثحرت وجرود كرو يا متصرارعيا كرل بض  بل وال

منهصا  ابع ساه خلده، وإ صا باصحي  هو وجود كو  وبنرد ُمحكرا عري غاير  

بسنكا  وبال ضحاط. وباشوبهد باتي  دل على أ  خااق هذب باكرو  إاره وبنرد 

هي كثي ة جدب، منها وندة باصادة باتي ُخلق منها بارااا بنس   ، وكلره ي جرع 

ى مادة وبندة خلق منها بنغ  جزه  تكرو  منره هري بارذرة. وهرذب شراهد إا

على أ  خااده وبند ُمهيصا على بارااا .  ومنها أ  باكو  كله خاضرع انلرا  

كو ي وبند غاي  عي بادق  وبسنكا  ، ويسري  وعرق قروب يا ُمحكصر  ال خلرل 

ير  عيها. وبستص بر  علرى هرذب باحرال ، دو  بضر  بل وال زوبل منرذ م ي

باسنيا، هو دايل دبمن علرى أ ره خاضرع ساره وبنرد يُسري   برنم   ونكصتره 

 وقو ه.

ومنها أ نا إذب  ل  ا عي بألنياه باتري  رريش علرى بألرض ال  جرد عيهرا    

كائنات خي ة وأخ ى ش ي ة، وإ صا باثابت وبقرا وعلصا أ  كل بألنياه باتري 

 نثي ها على باحينر    بها على بألرض اها جوب ب مفيدة وأخ ى مض ة عي  

باصشرراهدبت وبألبحرراث باتج يحيرر  باصرانرر ة أ   وبس سررا  . وقررد بينررت

باحيوب ات على  نوعها اها مناعع ومضار على بس سا  وباحيروب  وبا حيرر  

وايس اها جا ب وبند مرا جهر ، وهري كلهرا  سراها بإيجابير  عري بسرتص بر 

 . 2باحياة و وبز  با حير  ما جه  أخ ى

يُسراعد علرى  ندير  باصرزبرع مرا بافنر ب    مرث ،  باثرلبضا أ   ما ذاك أي 

وباحش بت باضارة، اكنه يض  بحرد محانيل باف نيا وينكل دوبجرنها . 

دخل إاى أست بايا عي أوبسي باد   باتاسع عش  مرا أجرل مصارسر  وعندما أُ 

 
 . 184با نصا .، ص: ، ما إعدبد و حديق خليل عحد 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
 باصوسوع  بار بي  بارااصي ، مادة: باحيوب  باصند ض ، باحين   ،  وبز  با حير .  2
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رياض  باصيد، أاحق أض برب بااحينر  باحيوب ير ، عنردما بعتر س باحيوب رات 

 .1، خان  باثدييات باج ببي  باصغي ة وباصستوطن بألخ ى

و فس بألم  ين حق على باحش ، عها س الت  رود كلها إاى  روع وبنرد     

هو بس سا ، وال يوجد بشر  خلدهرا أهروربمزدب وبشر  خلدهرا أهر يصا كصرا 

 دعي بازربدشتي . وكل باحش  عيها باخي  وباش ، وال يوجد عيها بشر  كلهرا 

لها أخيار. بل و جد عي باوبقع أ  برد باناس يغلب شر ها أش بر، وبش  ك

على خي ها، ثا يتغي  نااها عيصح  خي ها أكث  مرا شر ها بفرارق كحير . 

وهذب خ   ما زعصته بازربدشتي  عندما ذك  كتابها بألعستا أ  ألهروربمزدب 

مخلوقات خي ة ومنها بش ، وأله يصا مخلوقات ش ي ة ومنها بشر  أيضرا. 

ب باطل ق را، وهو مرا خ بعا هرا وأوهامهرا باتري  شرهد بتهاعتهرا عزعصها هذ

 وب   ها.

وأما ش عا، ع  شك أ  ذاك بازعا باطل عي ميزب  بسس  ، وذاك أ       

باد آ  باك يا ذك  م برب أ  باكو  خلده هللا  رااى وسخ   اصخلوقا ره عامر  

ا عرا واإل سا  خان  ، كدواره  ررااى: ) ا مرَّ َ  اَكرُ خَّ ي َوسرَ ا عرا َصاَوبتا َومرَ ي باسرَّ

ٍ  يَتَفَكَُّ وَ  ]باجاثي  :   نيهُ إا َّ عاي ذَااَك آَليَاٍت اَّدَوي ه ّما يرا ضا َجصا َري ( . وهو   [13بألي

لَّ كو  غاي  عي بادق  وبسنكا  وال خلل عيه، بردايل قواره  ررااى: ) َوَخلَرَق كرُ

ي به ]باف قا  :  ٍه عَدَدََّر ُ  َديدا َي  َُص   َو َ َ (،و) [2َشيي دَةه َوها َسحَُها َجاما حَاَل  َحي ى بايجا

ا  َفيرَلُروَ  ]بانصرل :  هُ َخحاير   باصرَ ٍه إا رَّ يي لَّ شرَ ي أَ يدََا كرُ ا باَّذا َم َّ باسََّحالا ُننيَع سَّ

دَُّل (. وسررينتهي يررو  باديامرر  ويلهرر  عررااا جديررد، قررال  رررااى: )[88 َ   ُحررَ وي يررَ

ضا َوبا ُض َغييَ  بألَري دا بايدَهَّارا ]إب بهيا : بألَري (.  48سََّصاَوبُت َوبََ ُزوبي ّلِّلا بايَوبنا

وأما باص بع باصوجود على بألرض بيا باحشر  عهرو بردايل باشر ع وباوبقرع 

وبارلا  ايس نر بعا كو يرا، وال دبئصرا وال ضر وريا. أل  عري نيراة باحشر  

عر  يوجد باترراو  وباسرلا وباتررار  إارى جا رب باصر بعات وباحر ول ،  

يوجد باص بع عدي . كصا أ  ذاك باص بع ايس قائصا بيا باحشر  وهللا  ررااى، 

وال مع آاه  بازربدشتي  باصزعوم  ، وإ صا هو ن بع قائا بيا باحش  أ فسها 

عندما  تناقد مصااحها ويللرا برضرها برضرا . و دابلره مرا جهر  أخر ى 

و حادال ها ملرراه   رررارعها و ررراو ها وع قررا ها باسياسرر  وبالجتصاعيرر ،

باتجاري .  عحياة باحش  عيصا بيرنها ال  درو  علرى باصر بع عدري، وإ صرا  درو  

أساسا على باتررار  وباترراو  و حرادل باصنراعع .وعليره عرإ  ذارك باصر بع 

بازربدشتي باصزعو  هو ما خ بعات بازربدشرتي  وال وجرود اره عري باكرو  

 عت بازربدشتي .وال عي نياة باحش ، وهو شاهد بنفسه على ب   ه و ها

 
 باصوسوع  بار بي  بارااصي ، مادة: باثرلب .  1
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علصا بن  ب    قول بازربدشتي  بااص بع باكرو ي بادرائا بريا بساهريا     

عديردة باشر ك و رردد بآلاهر ، باتري   أهوربمزدب وأه يصا ، أنله وسححه هو

قامررت عليهررا بازربدشررتي  وق رهررا بألعسررتا بوضرروح وأكررد عليهررا مرر برب 

باروني وبارلرا كصرا بينرا  و ك برب. وبصا أ   لك بارديدة باطل  بردايل باردرل و

سابدا، عهذب يرني أ  كل أنول بازربدشتي  باتي قامت على باشر ك وباترردد  

هري باطلرر  أيضررا، منهررا ذاررك باصر بع باكررو ي باصزعررو  باررذي بيّنررا  هاعترره 

 وعساد .

إ   رابعا: وجود أخطاء علمية في كتاب الزرادشتتتية المعتتروأل بالفستتتا:

اديا   بازربدشتي  هو أم  طحيري وال بد منه وجود أخ اه بارلصي  بكث ة عي ب

، وال يُصكنها أ   تخله منها، بحكا أ ها ال  دو  إال بهرا. وذارك أ  عدائردها 

وأنواها كلها  دو  على خ بعرات وأوهرا  بألعسرتا. وهرذب باكترال أكثر  مرا 

 صفه خ بعرات ومسرتحي ت، ويكفري أ   ترذك  بانصروص باتري أورد اهرا 

ساهيا أهرروربمزدب وأهرر يصا، وبررنهوربمزدب وزوجا رره سررابدا وباصترلدرر  بررا

. وبصا أ  أكث  ما  صف بألعستا خ بعات ، وبصا أ  باخ بعرات   !!!!وأوالد 

ال  دو  على من ق باردل وال بارلا وال باش ع ، وإ صا هي على خر   ذارك 

 صاما ، وال  درو  إال علرى بألهروبه وبالنرو ، ع شرك أ  أخ اههرا بارلصير  

ب بااض ورة ما جه ؛ وهي  شهد ما جه  أخ ى برن  بازربدشرتي  كثي ة جد

ايست ديا    حوة وال ونري وإ صرا هري ديا ر  بختلدهرا باصجروس عري بارصر  

بسس مي اغايات عري  فوسرها. وارذاك سرنكتفي برذك  مثراايّا عدري مرا  لرك 

 .1بألخ اه ما بال باتصثيل ال باحص 

كو  ما بدبي  خلده إارى  هايتره بألول: نسب بألعستا وأدبيا ه أ  عص  با   

أاف سن .وهذ  باصدة هي دورة باحياة مرا باصحردأ   12أال  إاى    9هي ما بيا  

آال  عا  .وعي   3.وم ت عي أربع م بنل، كل م نل   ستغ ق  2إاى باصراد

ظهر  زربدشرتي عري   -با ببر   -باص نل  باثااث  ظه  بس سا  ، وعي بألخي ة

  .3بدبيتها

 
 وسرُت عي ذك  شوبهد كثي ة منها عرري كتررابي:  دررد باخ بعررات بادائلرر  بتررنث  بادرر آ  باكرر يا بااكتررال باصدرردس   1

 دشتي.وبألعستا بازرب
، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا ، روبعد الثداع   2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط أ ل :   2

آرثرر  ك يسررتنس : إيرر ب  عرري عهررد .و 739، ص: 62/ 2ز ررد عاهومررا / بافصررل ،  2007وبافنررو ، سرروريا، 

اري بررويس:  ديا رر  باهنرردوإي ب ييا بادديصرر ، مرر .و  140،  137،   136ص:   باساسا ييا ،   جص  يحيى باخشررال .

ويوجررد باصدررال أيضررا عرري ج يرردة بال حرراد باتابررر  احررزل بال حرراد .    7  جص  و رليق خليل عحد بارر نصا ،  ص :  

و .   2ر  1) ديا رر  باهنرردوإي ب ييا بادديصرر   :قضايا نوبري باوطني باك دستا ي  ش  عي عي مداايا ،  حت عنوب : 

، ص:  1999كار  محصود عزيز : أساطي  باتوربة باكح ى و  بث باش ق بألد ى بادديا ،  دبر باحصاد، دمشررق ، 

ه ة، ، وما بردها. و باصوسوع  بار بي  باصيس ة ، بإش ب  محصد شفيق غ بال، دبر إنياه بات بث بار بي، بادا  71

 .198،  197،   ص:  1938محصد غ ل: بافلسف  باش قي  ، باداه ة ،  .و 921ص:  1مج 
 . 137،  136ص:  آرث  ك يستنس : إي ب  عي عهد باساسا ييا ،   جص  يحيى باخشال . 3

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&new_topic=53
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دورة خلق باكو  و هايته نسب بألعستا وأدبيا ه وقد  ذاك هو موجز قص   

 ضررصا خ ررنيا علصيرريّا كحيرر يا وبضررحيا هررادميّا الزربدشررتي  وكتابهررا : 

أارف  12 – 9بألول قول بازربدشتي  بن  عص  باكو  كلره يتر بوح مرا بريا:  

 –10باحديث  قدرت عص    بصا بيا:   سن ، وهذب ال يص  علصيا، أل  بألبحاث

 .2م يي  سن  4. وقَدرت عص  بألرض  بنكث  ما 1مليار سن  20

باخ ن باثا ي : يترلق بلهور بس سا ، عحسب بازربدشتي  أ ه عندما ظه    

 6أال  سن ،  اه منذ ظهور  إاى بايو  أقرل مرا    6على بألرض كا  الكو   

أاف سن  نسب  12آال  سن  بحكا أ  عص  باكو  كله ما  شن ه إاى  هايته 

وهذب غي  نحي  علصيا ، أل  ظهور بس سا  كا  متنخ ب جردب بازربدشتي  .

عا  شنة باكو  وظهور باكائنرات بألخر ى، عهرو آخ هرا ظهرورب . وبصرا أ  

. 3بألبحاث بارلصي  باحديث  أرجرت ظهور بس سرا  إارى نردود مليرو ي سرن 

م يير    10عهذب يرني أ  عص  باكو  كا  اه عندما ظه  بس سا  ق يحا مرا  

آال   6م يي  سرن  ، علرا يكرا الكرو     4أكث ، واألرض ق يحا ما  سن  أو  

سن  كصا قاات با بدشتي  . كصا أ  عص  بس سا  ما ظهور  إاى بايرو   اريس 

آال  سن  كصا بدعت بازربدشتي ، وإ صا عص   يُددر بنحو مليرو ي   6أقل ما  

 سن  . 

ير  علرى أ هرا ما أخ راه بألعسرتا أ ره  كلرا عرا كائنرات ن باصثال باثا ي:    

مخلوقات نديدي  موجودة عي با حير ، واها  نثي  عي باوبقرع  ، اكرا باحديدر  

خ   ذاك  صاما، عهي ايست كذاك، وإ صا هي كائنات خ بعي  ال وجرود اهرا 

عي با حير  وال اها  رنثي  عليهرا. وهرذب يرنري أ  بألعسرتا أع ا را مرلومرات 

، مصرا يرنري مره ومفت يا ره  خ بعا ره وأوها  وأخحارب غي  نحيح  ، عهي ما

 . ايو ح اق را أ ه ايس ونيا إاهيا وال ك م

أ ه زعا أ  باكلب باح ي باذي يصوت وقد خارت قوب  وارا يررد منها مث     

يصل  الخدم ، عإ  رونه  ذهب إاى منابع باصيا  وهناك ))ني  ستخلق عيها 

كر  كلحي ماه: ما أاف كلح  وأارف كلرب سريله  زوجرا  مرا كلرب مراه: ذ

. ذاك باكلب باصائي باصذكور هو كلب خ بعي، 504/  13بافنديدبد : -وأ ثى((  

كصا أ ه يسرتحيل علصيرا أ  يلهر  كلرب مرائي مرا  وال وجود اه عي با حير .

كلب ب ي ميت، ال ما وبند وال ما أاف كلب!!!!. أل ره مرا باثابرت علصيرا 

باوربثير  باتري  أ  باحياة ال  ن ي إال ما نيراة، وأ  اكرل كرائا نري ب مجتره

 ُسيّ   و تحكا عي نفا ه، ع  يُصكا أ  يله  كلب مائي ما كلب ب ي ميت 

 
 باصوسوع  بار بي  بارااصي ، مادة: باكو يات ، بال فجار بارليا . 1
 ة: بألرض .باصوسوع  بار بي  بارااصي ، ماد 2
 باصوسوع  بار بي  بارااصي ، مادة: شرول ما قحل باتاريخ .  3
 . 344، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: ، 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  4
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وال ني.وقد عشلت كل باتجارل باصخح ي  باصددرة بصنات بآلال   منرذ أكثر  

ما خصسريا سرن  عشرلت عري إنردبث   رور عري ذبابر  بافاكهر ، علرا يحردث 

باجنرو  بادرول  ذاك،عكيف يله  كلب مائي ما كلب ميت؟؟!! . وأاريس مرا

بررن  كلحرري مرراه يُخلدررا   مررا أاررف كلررب وباررف، وأنررلها روح كلررب برر ي 

 ميت!!!!.  

أزدهراك اهرا ث ثر  رهوس، وسرت   أعررىأيضا نسرب بألعسرتا أ   ومنها    

. وهرذب 2-9/14باياشتا:  -. واها ث ث  أعوب ،وأاف ناس 1(9/8عيو . ) باياسنا

. 3ى بتلك بألعضاه وباصفاتكائا خ بعي ب شك ، ع   وجد عي با حير  أعر

-ومنها باتنيا ذك   بألعستا بدواه:: )) ويدابل باتنريا بارذي خلدره باشري ا ...

-، و)) وبرررذاك يرارضرررا  باتنررريا بارررذي خلدررره بألبااسررر 4((16/8باياسرررنا

.وما باصر و  أ  باتنيا مع أ ره مشرهور باسرصه ، إال أ ره 5((-68/8باياسنا

: ))  درد  باد برا    أ  زربدشرت قرال  ذكرومنهرا أ  بألعسرتا    .6كائا خ بعي

كرائا   وهذب باسصك  .7((-42/4باياسنا  -األسصاك باتي  صلك خصسيا زعنف  ...

برل  8مرا بازعرا ف خ بعي ، ع  يوجد بيا بألسصاك ما اه ذاك باردد باكحير 

ال مح ر وال عائدة اوجرود  أل ره ال يسراعد باسرصك علرى   إ  هذب باردد باكحي 

اكائنرات مرا بألسرصاك ال وجرود   ق با راإ  زربدشت قردّ   باح ك  عي باصيا .  

 ، وهل باد ببيا  دد  األسصاك، واكائنات خ بعي  ؟؟.اها

 لك باصزبعا هي ما خ بعات بألعستا وأوهامه باغ يح  وباُصضحك ،  شهد   

عليه بن ه كتال يدو  على مخااف  باردل وباش ع وبارلا ما جهر ، وال يُصكرا 

 ديا    حوة ووني إاهي ما جه  أخ ى.  أ   كو  بازربدشتي  
خامستتا:عقوبات عجيبتتة وُمنفتترة فرلتتتها الزرادشتتتية علتتم أتباعهتتا المتتُ نبين: 

سنذك  هنا شوبهد ما عدوبات عجيح  وُمنكر ة، وجنو ير  وظااصر  ع ضرتها 

بازربدشتي  على باُصذ حيا ما أ حاعها، كتكفي  عصا بر كحو  ما ذ ول. وهري 

سرنل   ترلق بااردود:   عدوباتمنها مث   ال باحص ،     شوبهد ما بال باتصثيل

ه )) إذب ب تهك رجل عدد بألغنرا  ، عكرا عردد زربدشت إاهه أهورب مزدب بدوا

ما  شصلها خ ينته ؟ ((. عنجال أهورب : )) إ  خ ينته  جرل أق ل أ سحائه 

 . وأما إذب ب تهك عدد باثور ، عإ 9((-7/  4بافنديدبد:-سن     700مسؤوال اصدة  
 

 .132:، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
 .454، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
 أ ل  مث : باصوسوع  بار بي  بارااصي ، مادة: باحي  .  3
 .150، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  4
 .201، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2عستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط بأل 5
 ب ل  مث : باصوسوع  بار بي  بارااصي ، مادة: باتنيا .  6
 .172، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  7
 بي  بارااصي ، مادة: بألسصاك . باصوسوع  بار  8
 .260، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  9
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سن  ((. وإذب ب تهرك عدرد   900خ ينته ))  جرل أق ل أ سحائه مسؤوال اصدة  

- باحدررل عررإ  خ ينترره ))  جرررل أقرر ل أ سررحائه مسررؤوال اصرردة أاررف سررن 

 . 1((-9،10/ 4بافنديدبد:

ومنها أ  بألعستا ذك  أ  أهوربمزدب  شّ ع أل حاعره أ  مرا ضر ل كلحرا   

جلدة ،وي حق هذب باردال   500ض ب  مصيت   يُجلد    -اه أربر  أشه   -نغي ب

أيضا على ما عرل ذاك مع بادنفذ، وببا ع س ذي بألسنا  باحادة، وباثرلرب 

ذي باف و باسصيك. وأشار إارى أ  هرذ  باحيوب رات هري مرا مخلوقرات روح 

 . 2((16،39، 13/15: دبافنديدب -باددس، ويرني أهورب مزدب 

ب باصراه بارذي يلهر  وذك  بألعستا أ  أهوربمزدب قرال ازربدشرت: إ  كلر 

عندما يصوت باكلب باح ي و ذهب رونه إاى منرابع باصيرا  وهنراك )) نير  

ستخلق عيها كلحي ماه: ما أاف كلح  وأاف كلرب سريله  زوجرا  مرا كلرب 

باصوارود مرا أارف   –ماه: ذك  وأ ثى((. وعليه عإ  ما يدتل كلب باصاه هرذب  

  عرا ذ حره فرّ كَ دة ، أو يُ يُجلد عش يا أاف جل  -وباذي ال وجود اه  كلب وكلح 

آال  أعرررى  10بدرر ببيا انررار أهررورب مررزدب واغي هررا ، منهررا عليرره أ  يدتررل 

آال    10آال  سرلحفاة، و  10آال  هرا ، ويدترل    10 زنف علرى ب نهرا، و

آال   صرل نامرل باححرول،   10آال  ضرفدع مرائي ، و  10ضفدع بر ي، و

آال  دودة  10آال   صلرر  مررا بانرروع باسررا  وبادررارض، ويدتررل  10ويدتررل 

آال  نفررر ة  10آال  ذبابررر  هائجررر ، ويررر د   10 رررريش عررري باغرررائي ، و

الصتنجسرريا. وعليرره أ  يدررد  الكهنرر  أدوبت ن بيرر  وزربعيرر ، ومدرردبر مررا 

باذهب وبافض . وأ  يدد  ا جل ناا  عتاة بكر ب  كرو  أختره ، أو بنتره اهرا 

هوس ما سن . وأ  ير ي أل اس نااحيا زريح  بد ، وسحع ر  15أكث  ما  

باصاشي . وأ  يُشيد سحع قنراط  مر  يا، وي ررا سرحع رجرال مر  يا بالحرا، 

وباخحررز، وباشرر بل أو باخصرر ، وأ  يُ هرر  مرر  يا  سررع كرر ل مررا باررد س 

وبألم بض باتي  رت يها، وغير  هرذب كثير  جردب مرا بألعصرال باصكلرف بهرا 

  بادا رل ارذاك باكلرب باصررائي التكفير  عرا ذ حره. ومررا ال ي حرق ذارك سرريكو

، 16، 15، 10، 9، 5، 2، 1/،14، 51/ 13بافنديردبد : -مصري   إارى جهرنا

17 ،18-3. 

أقول: ذاك باكلب باصرائي باصرذكور هرو كلرب خ بعري، وال وجرود اره عري   

. اكرا أهروربمزدب عر ض علرى مرا يدتلره أنكامرا كصرا أشر  ا سرابدا  با حير 

 10دبد  . عهرل يصكرا  رر  ، برل وجنو ير  رجيزي  وظااص ، وغ يح  وُمضحك 

 
 .260، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
 .339، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: ، 2ازردشتي   ، ط بألعستا : باكتال باصددس الديا   ب 2
 345، 344، ما إعدبد و حديق خليل عحد بارر نصا .، ص: ، 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط    3

 ،346 . 
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آال  ضرفدع   10آال  دودة  ريش عري باغرائي ؟، وهرل يصكرا  رردبد وقترل  

مائي ؟؟... إاخ . إ ها  ش يرات جنو ي  ، ال  صردر عرا إاره، وال عرا  حري، 

 . اكرا باغ يرب أيضرا أ  محدرق كترال بألعسرتا، وال عا عاقرلوال عا عااا

ضرر ل نررفحا عررا باترليررق علررى  لررك باصهررازل  خليررل عحررد بارر نصا

باتي  ضصنها بألعستا وباتري ال  كراد   ، بل وعا بألباطيل بألخ ى ياتوباجنو

عإ ه غااحا اا يكا يت ك ع نر  يجرد عيهرا منفرذب   أخ ى، اكنه ما جه    نتهي

ال را عي بسس   بااحاطل وباحهترا  ،وباتح يرف وباتخ يرف، إال وب تهزهرا 

 .  !!!!افرل ذاك 

ذكر  أ  أهروربمزدب عر ض   بألعسرتا  وما  لك باردوبات باجنو ي  أيضا أ  

بالقتصاص ما باكلب باصسرور، عإ  هاجا باصاشي  ، أو جر ح إ سرا ا الصر ة 

. وإ    رت أذ ه بايصنى، وإ  ك ر ذاك ثا ير  ق ررت أذ ره بايسر ىبألواى قُ 

عرل ذاك الص ة باثااث  قُ رت قدمه بايصنى، وإ  ك ر  الصر ة با ببرر  ق ررت 

، 33،  13/32بافنديردب :  -مس  قُ ع ذيله  قدمه بايس ى، وإ  ك ر  الص ة باخا

34))1. 

 لك باردوبات ال يُش عها إاه ، وال  حي ، وال عرااا ، أل  باكلرب نيروب     

أعجا  ال عدل اره، وغير  مسرؤول عرا أعرااره، هرذب عضر  علرى أ ره كلرب 

بانررائا، وباصجنررو  ، و. ومررا باصررر و  أ  باصررحي ، -مرر يد -مسرررور

، عكيف يُدته ما كلب مسرور ، ويُحّصل  حررات  باُصك   م عوع عنه بادلا،و

باصللرو  ،   باحيروبعري نرق هرذب  شرك،إ ها عدوبات ظااصر  بر  !!أعرااه ؟؟ 

 .!!!! ريب  ش يرات جنو ي  ب  هيو

ومنها أيضا أ  بألعستا أوجب على بازربدشتييا رعاي  باكلحات باحوبمرل   

كلحرات باتري  رريش نتى يلد  ، سوبه كا ما كلحرات با عري وباصنرازل أو با

خارج باحيوت. وما وكا ت قر ل بيتره كلحر  نامرل وارا يررتا بهرا وأنرال 

نغارها باض ر عسريُراقب بردرال بادترل بارصرد. وأوجرب زربدشرت رعاير  

 . 2((45، 26 -15/20بافنديدب : -نغار باك ل ست  أشه 

 بستها   باس سا  ما أجل باكلحات ،  كصا أ ه ايس مرا  وهذاك باتش يع      

 ي، وهر  انسرب طحيرتهر لرد  باديا  بذاك، أل  باكلحرات    بس سا باوبجب على  

كصررا هررو مشرراهد عرري باوبقررع. وهرراهي م يرريا بررااف  ة  و ُهينرره ذاررك ررر   

عري باحر بري دو  أير  رعاير  مرا    لردباكلحات باتري  رريش خرارج باحيروت  

ل بس سا . وهل قتل كلب، أو إهصااه ، أو إاحاق باض ر به عصردب جرزبه  قتر

 إ سا  ؟؟، إ ه  ش يع جائ ، ال يش عه إاه ، وال  حي، وال إ سا  عاقل. 

 
 .339.، ص: ،، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
 .352، 351، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: ، 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
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وعي بألعستا أ ه إذب بن د  رج   بجث  عي غاب  بصكرا  مرونش ، عرإ    

كا ت باجث  مصزق  عليغس  " جسديهصا بحول باثور ث ثيا م ة "، وإ  كا ت 

 --خصسيا م ة"اا  صزقها آك ت بالحو  عيجب عليهصا أ  " يغس  جسديهصا  

. إ رره شررّ ع اهررا بات هررّ  باانجاسرر  وبألوسررا   1((-99، 8/98بافنديرردبد:

 400ما د ّس باصاه بسحب م مسته اه عيُجلد  عي بألعستا أ   . و    !!وباج بثيا

.  وما قتل باكلب باصترونش ذب باوجره باحراد ، 2((-8/107بافنديدبد:  -سوط  

مرا أاحرق بكلرب نرارس سروط. و  1000 ُلرا رونه عش ة أجيال، ويُجلرد  

سوط ، وما عرل ذاك بكلب يحر س باصنرزل   800باصاشي  ض ب  قا ل  يُجلد  

. ومررا أع ررى اكلررب باصنررزل 3((-12، 3/ 13بافنديرردبد: -سرروط 700يُجلررد 

 .4((-25/ 13بافنديدبد: -جلدة  900طراما ردينا يُجلد 

 عري  بمر أةأ  أهوربمزدب شرّ ع أ ره علرى مرا جرامع    بألعستا  عيآخ ها:    

نيد أو سي   أبيد عا  رصرد منهصرا وطوبعير  ومر عر  برذاك عليره أ  

يكفّ  عا عرله بصا ين ي: أ  يضحي بناف رأس مرا باصاشري  باصرغي ة. وأ  

 10يُدّد  إاى  ار أهوربمزدب أاف باقر  مرا بألخشرال بار  ير  . وأ  يحرز   

دة زيرا -خصر  -آال   ددمر  شر بل 10آال  باق  ما باحارسصا  . وأ  يُدرد  

آال  )) أعررى   10على باهاوما مرع باحليرب باصجهرز وباصصرفى. وأ  يدترل  

زبنف  على ب نهرا(( ، وأافريا مرا  روع آخر ، وأافرا مرا باضرفادع باح ير ، 

وأافيا ما باضفادع باصائي ، وأاف  صل  مرا نرام ت باححرول، وأافريا مرا 

افنديردبد ب  -جلرد أافري جلردة  شيد ث ثيا جس ب علرى بأل هرار، ويُ  وع آخ . ويُ 

:18/69-74 -))5  . 

 لك باشوبهد باتي أورد ا  هي مرا برال باتصثيرل ال باحصر ، وإال أقول:     

عإ ه  وجد مثلها شوبهد كثي ة عّضلُت عد  ذك هرا  جنحرا اإلطاار  مرا جهر ؛ 

وهي  شهد ما جه  أخ ى أ ها  ضصنت أنكاما وعدوبات جائ ة وُمضرحك  

أ ها أدا  دبمغ  بن  بازربدشرتي  ديا ر    يشهد باردل وباوني وبارلاوجنو ي  ،  

   زبئف  وال يُصكا أ   كو  ونيا إاهيا.  

وإ هرراهه اهررذب باصدررال يُسررتنتج منرره أ  بازربدشررتي  ديا رر  مخاافرر  الردررل    

وباشرر ع وبارلررا وال يُصكررا أ   كررو  خرر   ذاررك، أل هررا ديا رر  قائصرر  علررى 

وباتشر يرات باجرائ ة. باش ك وباترردد، وباخ بعرات وبألوهرا  ، وبألباطيرل  

وهي بذاك  شهد بنفسها على  فسها بن ها ال يُصكا أ   كو  ديا    حوة ووني 

 
 .315، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
 .315، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2ط بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ،  2
 .337،338، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
 .341، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  4
 .368، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص:  2كتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط بألعستا : با 5
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إاهي، وإ صا هي ديا   أرضي   ُسحت ازربدشت بانحري باصزعرو  . وقرد أثحرُت 

عي بح  سابق أ  باصجوس بختلدوهرا عري بارصر  بسسر مي وارا يكرا اهرا 

 .1وجود قحله

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عي كتابي: بازربدشتي  ديا   ببتدعها باصجوس عرري بارصرر  بسسرر مي. وأثحررُت أ  باصجرروس بختلدوهررا بننررول     11

 وع وع مجوسي  وأضاعوب إايها أنوال وع وعا إس مي ، وكو وب منها بازربدشتي .  
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 توحيد ال ال ديانة وحي و وتعددالزرادشتية ديانة شرك :   المقال الثاني 

 

يزعا كثي  ما باحانثيا باصران يا أ  بازربدشتي  ديا   وني و ونيد     

إ حاعا ااصا يدعيه بازربدشتيو  باصران و  ، بن  ديرنها ديرا ونري و ونيرد 

ما جه ؛ وبعتصادب على مزبعا وق بهبت ذب ي  قرال   قائا على  حوة زربدشت

بها ُكتال مران و  اغايات عي  فوسها ما جه  أخ ى.عصا  فانيل ذارك؟، 

وهل نحي  أ  بازربدشتي  ديا   وني و ونيد أ  هي ديا   ش ك و رردد؟، 

 وهل عند هؤاله أدا  علصي  يُثحتو  بها مزبعصها؟ 

بدعى كثي  مرا باُكترال عليها:  أوال: عرض مزاعم بعض الباحثين والرد  

باصران يا بارذيا كتحروب عرا بازربدشرتي  أ  هرذ  باديا ر  هري ديا ر  ونري 

، زعا أ  أ اشيد باغا ا ما بألعسرتا باحان  جوع ي باريندرو ونيد ، منها:   

نصي  زربدشت ونحه اإلاه باسضراع  إارى نكصتره. وبساره } ُلفت بانل  إاى  

كيا أهوربمزدب باذي خلق باسرصاه وبألرض، باانسح  ازربدشت هو با ل باح 

وديا زربدشت ديا وندب ير  ، يدرو  علرى بالعتدراد   .1وهو بألول وبألخي {

  .2بإاه وبند خيّ 

باحانرر   مصرر فى بانشررار، عنرردما  كلررا عررا باتونيررد عرري ومررنها:    

بازربدشتي  أشار إاى أ  بألعستا هو مصدر  راايصها، ثا أ ه عندما  كلرا عرا 

بازربدشتي   زعا أ ها  ونيدي  وونفها بنونا  ايسرت عيهرا، دو  بارديدة  

أ  ي جع إاى بألعستا وال إاى باشوبهد بألث ير  و بانصروص باتاريخير  باتري 

 ( وإ صرا رجرع إارى ُكترب   226 – 651}  جع إاى عص  بادوا  باساسرا ي 

} بساره بألونرد عنرد ؛ عدال بن  أهوربمزدب هرو  3برد باحانثيا باصران يا

زربدشت ،و هو وند  باذي اا يواد واا يصوت، وهرو علر  بارلرل واريس اره 

عل ، وهو باصصدر بألول اجصيع باصوجودبت... وعلى باركس ما هرذب بساره 

اخي  باخااق أهورب مازدب ين ي أه يصا باشي ا  مصردر كرل باوبند با نيا ب

 .  4ش ور بارااا ، عهو باصسؤول عا بألم بض وباصوت ...{

 
 . 12ص:    18ع بس باسوبح :  موسوع   اريخ بألديا : بازربدشتي  ، باصا وي ، بايهودي  باصسيحي ، رقا: 1
 . 34ص:    18ع بس باسوبح :  موسوع   اريخ بألديا : بازربدشتي  ، باصا وي ، بايهودي  باصسيحي ، رقا: 2
 . 163، ص:    1997اه ة، ،باد 1مص فى بانشار: باصصادر باش قي  الفلسف  بايو ا ي   ،ط 3
 163،  109، ص:  1997،باداه ة،  1مص فى بانشار: باصصادر باش قي  الفلسف  بايو ا ي   ،ط 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/651
https://ar.wikipedia.org/wiki/226
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ومنها باحانثا : أ دريه إيصرار، وجرا يا أوبويره: ونرفا عديردة زربدشرت  

} باتونيد بن دى ملاه  . عهي ال  د  إال بإاه وبنرد أورمرزد، ال قيراس بن ها  

 .1ونا يته... {ارلصته وقدر ه ور

ومنها باكا ح  ببكار باسدا  ، زعصت أ  زربدشت كا   حيا دبعيا التونيرد  

، رل . أرسله إاه عااصي وبند مر و  عي بازربدشتي  بنهوربمزدب2باخااه

 ره يلهر  مرا نرفحات " باغا را وزعصرت أيضرا أ  .3بار ش ورل باررااصيا

" إ ي ألدرك أ ك أ ت "  بألعستي  أ  زربدشت  اجى أهوربمزدب بدواه: ياسنا

 .4وندك بساه ، وأ ك بألوند بألند"

أقرد  هري  أ  بازربدشتي   طائف  ما بازربدشتييا باصران يا  وزعصت       

الزربدشتي   اريخ ع يرد مرا  وعره وعضرواته أل ره   }:عدااوب  ديا    ونيدي ،  

 كا ت ديا   ما قحل بسس   عي ب د عارس . ،عي بارااا دين توحيد أول وأقد 

) كا رررت بازربدشرررتي  أول ديا ررر  مرررا  وعهرررا وعلرررى باررر غا مرررا و.5{

 .6{  ثنائي  إال أ ها  ونف بن ها ، توحيدية أ ها

ثلهرا كثير      أقول:  لك بألقوبل هي شوبهد ما بال باتصثيل ال باحص ، وما

جدب عند باحانثيا باصران يا بارذيا كتحروب عرا بازربدشرتي ، وسرين ي ذكر  

 فصري ، وال يدواهررا إال برضرها الندرا . وهرري مرزبعا باطلرر  ق ررا جصلرر  و

جاهل باازربدشتي ، أو ُمغفل ، أو جانرد مرا رد، أو نرانب هروى. وبألدار  

على ب   ها كثير ة جردب مرا بألعسرتا وبآلثرار وباتراريخ، اريس هنرا موضرع 

، اكني سنورد منها شوبهد ما بال باتصثيرل باوبسرع ال باحصر  7باتوسع عيها

با  يرق أمرا  باحرانثيا باُصغ ضريا ما بألعستا عدي اهد   لك باصزبعا وق ع 

 وباجاهليا مرا ما جه  ؛وبيا  ب    مزبعصها ما جه  أخ ى.  

أوال:   لك باصزبعا باطل  بندا  بألعستا باكتال باصددس عند بازربدشرتييا،   

منها أ اشيد باغا ا باتي  ست  بها كثير  مرا باحرانثيا وزعصروب ب هرا  ضرصنت 

 ها غلوب كحي ب. منها بانصوص بآل ي : باتونيد وغااوب عي باثناه علي

 
 1،   ج  1986أ دريه إيصار، وجا يا أوبويه:   اريخ باحضاربت بارا  ،  منشوربت عويدبت، بيرر وت برراريس،   1

 .  225-،  ص: 
 . 393يا وإي ب ،  ص: أبكار باسدا : باديا عي باهند وباص 2
 . 397،  395أبكار باسدا : باديا عي باهند وباصيا وإي ب ،  ص:  3
 . 265أبكار باسدا : باديا عي باهند وباصيا وإي ب ،  ص:  4
 بازربدشرررررررررررررررررررتي  الصحتررررررررررررررررررردئيا:  ررررررررررررررررررراريخ بازربدشرررررررررررررررررررتي ، ، موقرررررررررررررررررررع:  5

https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/history.html 
 بازربدشررررررررررررررررررتي  الصحترررررررررررررررررردئيا: مرتدرررررررررررررررررردبت بازربدشررررررررررررررررررتي ، ، موقررررررررررررررررررع: 6

https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/beliefs.html 
التوسررع عرري ذاررك أ لرر  كتررابي:  دررد باخ بعررات بادائلرر  بتررنث  بادرر آ  باكرر يا بااكتررال باصدرردس وبألعسررتا  7

 وكتابي: بازربدشتي  ديا   ببتدعها باصجوس عي بارص  بسس مي. وباكتابا  متوع ب  إاكت و يا.بازربدشتي.

https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/glossary.html
https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/glossary.html
https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/glossary.html
https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/glossary.html
https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/glossary.html
https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/history.html
https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/beliefs.html
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ما باغا ا  ضصا باصد ع  د ي  بالعتداد باثنوي بوجرود   "  30عي "هايتي    

منذ باحده أعلنت با ونرا  }با ونيا باتوأميا بالذيّا خلدا باصخلوقات، عدال:  

. عنحا هنا أمرا  رونريّا  1{باتوأما  عا طحير  كل منهصا: با يح  وباش ي ة

رنى أ هصا مواودب  ألل اا يُسا. وهصرا بالرذب  خلدرا باصخلوقرات،     وأميّا ، بص

عري باصر ة بألوارى عنردما خلدترا باحيراة   }" ما باغا را :  30كصا عي " هايتي  

وبألجسا  ، وكل ما يتضصنه بارااا . عحي  كا  باش  ظه ت بانجاسر . وأمرا 

انفسرها   . وبخترارت بار وح باشر ي ةباددبس  عدد ربعدت با وح باخير ة دبئصرا

بألعصررال باصد سرر ، وأمررا بارر وح باخيررّ ة باترري  سرركا عرري باسررصاه با بسررخ  

 . 2{ عاختارت بألعصال با اه ة 

وبضرر  مصررا قااترره باغا ررا أ  بارر ونيّا باترروأميّا هصررا إاهررا   وأمررا  :   

أهوربمزدب إاه باخير ، وأهر يصا إاره باشر ، واردهصا إاره هرو أبوهصرا ، اكرا 

باصزعو  وكن ه غير  موجرود رغرا ب ره ذكر  مري د  بألعستا أسدي بألل بساه

بساهيا باتوأميا!!!!. وهصا بالذب  خلدا باحياة وبألجسا  نسرب زعرا باغا را، 

عنحا هنا أما  إاهيّا أخويا خااديّا اكل منهصا مخلوقا ه باحي  وباصيت ، واهصا 

ارا إاه وادهصا، وهذب يرني بااض ورة أ  باغا ا ق رت باتثلير ، ثرا باثنوير  و

  د ر باتونيد وال أث  اه عيها. 

و فس باك   باذي ق ر ه أ اشيد باغا ا ما باياسنا ورد أيضا عي باياسرنا،    

، 3)) عندما خلدت با ونا  بارااا ، بار وح با يحر وباياشتا ما بألعستا عدال:  

.  وعرري باياسررنا عحررارة مفادهررا أ  4((-76/ 13باياشررتا: –وبارر وح باشرر ي ة 

) أقوى ، أشد ، أ شي ، أس ع ، وأ ص  مخلوقات بار ونيّا زربدشت كا  )

أ ره يوجرد  –رب   -. وعي باياشرتا علرى اسرا  بساره عرايو 5((-9/15باياسنا  -.

عااَصاَ  : بألول اه مخلوقا ه خلدها با وح با يب، وباثا ي اه مخلوقا ه خلدها 

اهرا  اره إ  -نسرب بألعسرتا -. عرااكو 6-44،  15/43باياشتا:  -با وح باش ي 

خاادا  خلدا بارااا واكل منهصا مخلوقا ه ، هصا بألخوب  باتوأما  أهوربمزدب، 

عنحا أما  رونيّا خااديّا وادهصا أل إاه ، أسد ه بألعستا وأخفا    وأه يصا .

مع زوجته بساه  مثله بحكا أ  بألل ايلد البد اه ما زوج  ، أل ه ال موارود 

 
عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا،  ، ما إعرردبد خليررل 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط   1

 .  62،، ص:   2007
، ما إعرردبد خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا،  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط   2

 .  62،، ص:   2007
وح با يح   ن حررق علررى نتى محدق بألعستا باصترصب الحاطل عي كثي  ما موبقفه بيا عي باصتا وباهامش أ  با   3

 أهورب مزدب وبآلاه  باتي مره ، وبا وح باش ي ة  رني إاه باش  أ ك بماينيو، وباذي هو أه يصا أيضا . 

 .62،63، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط . 
 .511، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2، ط   بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي  4
 .133، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  5
 .541، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  6
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.وبارر وح باخيررّ  وباخررااق هررو  إال مررا زوجرريا، وال مخلرروق إال مررا خررااق

عررنيا باتونيررد  .2، وبارر وح باشرر ي  هررو بسارره باترروأ  أهرر يصا1أهرروربمزدب

باصزعو ؟؟!!، واصاذب هؤاله باحرانثو  ارا يروردوب هرذ  بانصروص وغي هرا 

باصوجودة عي بألعستا ؟؟!! . أغفلوهرا أل هرا  ُح رل مرزبعصها مرا جهر  ؛وال 

وجود باتونيد عي بازربدشتي  ما جهر  ذك وب بألدا  باتي  ؤيدها عي قواها ب

أخ ى. اا يذك وها أل ه ال وجود اها أن  عي باغا ا خان ، وال عي بألعستا 

باررد يا واررا يُدررردوها ع نررا عامرر ، واررو كا ررت موجررودة اررذك وها وألقرراموب 

 . وقد أقاموها وهي غي  موجودة عصا بااك او كا ت موجودة!!!!! ودعاي 

ه ورد  عيها  صا  ذكر ب أ  بساره أهروربمزدب اره وما ش كيات باغا ا أ    

} أبرو عاهومرا و بافررال وببنتره ببنا  : ببا ، وبنت ، عدال عرا أهروربمزدب:  

} وبن رك وبارد مرا باغا را:    31. وعي: هرايتي:  3آرمايتي هي باتدوى باخي ة{

. وذك ت باغا ا أ  آرمايتي هي باتي خلدت باهدوه الص بعي مرا 4عاهوما و{

. عنهوربمزدب إاه مواود، وهو قد واد أيضا إاهريّا ، 475هايتي:  -ر  أجل ألبدا

هصا: آرمايتي، وعاهوما و، وباصواود بااض ورة يشحه وباد . عرنحا هنرا أمرا  

بألل بساه باذي واد بساهيا بألخويا، وهذب يساوى ث ثر  آاهر ، برل أربرر ، 

وباردة دو  زوجريا، أل  بساه بألل ال بد اه ما زوج  إاه  مثله ايلد أل ه ال  

يا آخر يا، وباصجصروع: سرت  آاهر  وال خلق ب  خااق . ثا أهورمزدب واد ببن

. عنيا باتونيرد باصزعرو  عري باغا را وعري كرل بألعسرتا. إ نرا أمرا   ثنوير ، !!

و ثلي  ،و  بيع وما برد  . وذارك  رردد وشر كيات وضر الت وكف يرات ال 

يُصكا أ  يُوجرد  ونيرد مرع ذارك    هاي  اها،عنيا باتونيد باصزعو  ؟؟!!، وهل

 باتردد وباش كيات ؟؟!!  

"، أ  زربدشرت بعتر   نسرب   43وما ش كيات باغا ا عي " هايتي:      

} ع عترك كصدردس يرا أهروربمزدب زعا باغا ا أ ه يرحد بانار ويددسها، عدال:   

عندما أ ا ي عاهوما و، وإجاب  على سؤباه هذب" إاى ما ستوجه عحاد رك" ؟، 

 6: إاى  ارك ...{أجحُت 

 
، ما إعرردبد خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا،  2كتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط بألعستا : با  1

  63،، ص:   2007
 .511، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
ا إعرردبد خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا، ، م 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط   3

  80،، ص:   2007
، ما إعرردبد خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا،  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط   4

  65،، ص:   2007
بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا،  ، ما إعرردبد خليررل عحررد 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط   5

  86،، ص:   2007
، ما إعرردبد خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا،  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط   6

  75،، ص:   2007
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وأما بانصوص باتي  رندد بادرول بااتونيرد مرا براقي مكو رات بألعسرتا   

خارج باغا ا عهري أيضرا كثير ة جردب، و تفرق  صامرا مرع مرا ورد عري باغا را، 

عصصرردرها وبنررد ، وكلهررا أكرردت  باتررردد وباشرر ك بنبشررع نررورهصا و فررت 

بارر ونيا  مخلوقررات بساهرريّاباتونيررد  فيررا ق ريررا . منهررا   صرروص ذكرر ت 

ونسررب بألعسررتا أ  أهررورب مررزدب خررااق باصخلوقررات باخيرر ة . باترروأميا 

وباصااح ، وأ  أه يصا خااق باصخلوقات باشر ي ة وبافاسردة ، مرا ذارك أ  

زربدشررت قررال: )) بد با نررا باصدررد  ...  رحررد أهرروربمزدب باصدرردس خررااق 

. وونرررف زربدشرررت إاهررره 1((16/1باياسرررنا –باصخلوقرررات باصرررااح  ... 

. وعري 2-22/1باياشرتا: -ربمزدب بن ره )) خرااق بارروباا باصادير  باصرااح أهو

بافنديدبد أ  زربدشت خاطب أهورب مزدب وونفه بدواره: )) يراروح بادردس 

. 3((-7/32،  2/1بافنديردبد:  -وخااق باررااا باصرادي ... خرااق باررااا بارد يوي

ااق بارروباا وخاطحه أيضا بدواه: )) يا أهوربمزدب ، أيها با وح بادردس، وخر

ومرنى ذاك أ  أهروربمزدب ارا يخلرق   .4((-22/1باياشتا:  -باصادي  وباصااح   

كل بارااا وإ صا خلق بارااا باخيّ  عدي مدابل بارااا باشر ي  بارذي خلدره بساره 

 باش ي  أه يصا . 

بساه ميث ب، ونفه بألعستا بدواه :   وما آاه  بألعستا بألخ ى باصزعوم :   

 -ألول بيا كرل آاهر  باسرصاه، بارذي  سرلق قصر  جحرل "هرارب")) ميث ب كا  ب

، و )) وأما بآلاه  باصردبعرو  عيت كرو  نرفو  باجريش 5((-10/13باياشتا:

.  6((-10/41باياشررتا: -عنرردما ال يرترر   بهررا ميثرر ب ذو باص بعرري باوبسررر 

وأورد بافنديدبد  صا على اسا  أهوربمزدب كحي  بآلاه  يرت   بن  ميث ب إاه 

ال ازربدشت عليك أ   دول: ))بستغيُ  بصثر ب سريد باص بعري باوبسرر ، ، عد

 - -بساررره باصررردجج بااسررر ح بألكثررر   صجيررردب مرررا بررريا بألسرررلح  كلهرررا...

. وأشررار باياشررتا إاررى كائنررات  سرراعد بسارره ميثرر ب عرري 7-19/15بافينديرردبد:

 -ن وبه، منها " آاه  بانص " وباتي  ساعد  أيضا عي ج  ع بته باسرصاوي   

. وونررف باياشررتا ميثرر ب بن رره )) بألقرروى مررا برريا  8-68، 10/66باياشررتا:

 
 .149ص: ، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
 .581، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
 .247، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
 .581دبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص:، ما إع 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  4
، مررا إعرردبد و حديررق خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر    2بألعستا : باكتال باصددس الديا رر  بازردشررتي   ، ط    5

 .460،  ص:  2007وبافنو ، سوريا، 
روبعررد الثداعرر    ، مررا إعرردبد و حديررق خليررل عحررد بارر نصا ،  2بألعستا : باكتال باصددس الديا رر  بازردشررتي   ، ط    6

 .460،  ص:  2007وبافنو ، سوريا، 
 .372، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  7
، مررا إعرردبد و حديررق خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر    2بألعستا : باكتال باصددس الديا رر  بازردشررتي   ، ط    8

 . 471، 470،  ص:  2007ا، وبافنو ، سوري
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بآلاه ، بألشجع ما بيا بآلاه ، بألس ع ما بيا بآلاهر  ... بألذكرى مرا بريا 

 . 1-142، 141،-10/98باياشتا: -بآلاه ... هو بساه بارليا ، يخلق باكائنات 

، باصزعومر  ت ذاك هو ميث ب  أقوى وأشجع وأس ع وأذكى آاه  بازربدش   

وهو " إاه عليا وخااق الكائنات" نسب زعا بألعستا. وبرد هذب بالعتر ب  

 ما بألعسرتا " ونري زربدشرت بانحري باصزعرو "  باص ي  وباصك ر وباصؤكد

أايس ما باكذل وباجهل وباتدايس وباخيا   بادول بوجود  ونيد عري بألعسرتا 

 .  !!؟؟ 

،    ابرات  -وباصر وعر  أيضرا ل: آبرا   ومنها أيضا بساََه  بألعستي : أ اهيتا  

باياسرنا   – ابرات ، ببنر  مرازدب    - لك باسامي  آبا ونفها زربدشت بدواه: ))  

-، مرررازدب ، والصرررلوبت ... -آبرررا   ابرررات -و)) بساَهرررَ  باشرررامخ  .2((3/7

. وجاه عي بافيسح د ما بألعستا: ))  رلرا باياسرنا ارك يرا 3((-11/6بافيسح د:

والخااديا   -آبا   ابات  -شت ، وإايكا أيتها بساه  باسامي آهوربمزدب ، وازربد

. وونررفها باياشررتا بن هررا ))  خلررق بررذور كررل 4((-21/2بافيسررح د: -باك مرراه

با جال ...((، وأم  أهوربمزدب بااص ة اها وونفها بدواه: )) نّل الرلص  

(،وأ  باصصجدة با متناهي  ((، وأ ها))  صلك آال  باخلجرا ، آال  بايرا حيع (

أهوربمزدب بنفسه يدرد  اهرا بادر ببيا، وطلرب منهرا بدواره: )) بمنحينري هرذب 

بانجاح أيتها با يح  بادوي  أردعيسرورب آ اهيردب. وعري باياشرتا أيضرا أ  عحَردة 

أهوربمزدب يد بو  اها باد ببيا ويجتصرو  نواهرا وي لحرو  منهرا ناجرا ها 

. 5-105،     98،99 ،17،18، 3،4، 2/ 5باياشررتا: -ورغحررا ها وأمنيررا ها

وعي باياشتا أ  برد باكائنات قردمت بادر ببيا أل اهيردب، قردمتها اهرا عري )) 

.عهري إاره باالسرا وبافررل 6(-5/72باياشرت:  -أماكا مك س  اواهر  بألعلرى  

 نسب بألعستا .

ورد عري باياسرنا برن  ما  منها مث   ونتى بانار هي إاه أيضا عي بألعستا،     

مزدب و ك ر ذاك م برب ، منها قول زربدشت : )) ما   أهورب  7بانار هي ببا

. وقرال عري   8((   12:  1أجلكا أيتها بانار، يرابا آهرورب مرزدب ، ... ) باياسرنا  

باياسرنا   -ببا أهروربمزدب    -بانار–موضع آخ  : )) ما أجل عاهيشتا وبآل ار  

 
، مررا إعرردبد و حديررق خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر    2بألعستا : باكتال باصددس الديا رر  بازردشررتي   ، ط    1

 .485،  484، 476، 470،  ص:  2007وبافنو ، سوريا، 
 .  111صا .، ص:  ، ما إعدبد و حديق خليل عحد با ن 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
 .221، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
 .226، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  4
، 409، مررا إعرردبد و حديررق خليررل عحررد بارر نصا .، ص: 2بألعسررتا : باكتررال باصدرردس الديا رر  بازردشررتي   ، ط  5

410،412 . 
 .419، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  6
  ُسحت بانار إاى أهورب مزدب عي بألعستا  بصيغ  باتذكي  ال باتن ي  .  7
 .  102، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص:   2زردشتي   ، ط بألعستا : باكتال باصددس الديا   با 8
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، و)) ما أجلك يرا  رار آشرا باصددسر  ببرا أهرورب مرزدب ومرلرا آشرا 1((4/  2

، و)) ما أجرل بست ضرائكا أ رتا أيتهرا بانرار ، 2((  -2/12باياسنا    –صددس   با

، و)) وأ دد  بد با  كامل مددس إايركا  3(( – 2/  3باياسنا    -يابا آهورب مزدب

 .  4((-14/ 7باياسنا -أيتها بانار يابا آهورب مزدب...

مرحودة عي بألعستا إاََه     وهي  وبآلاه  عي بألعستا كثي ة جدب، منها باشصس، 

يُصررلى اهررا و ُدررد  إايهررا بادرر ببيا، ومد و رر  ومررذكورة مررع كحررار بآلاهرر  

كرنهوربمزدب وميثر ب وغي هصرا مرا باخااررديا ، وهري عري نرححتها . ومررا 

: ))  رحرد باخرااق بانصوص بألعستي  باصترلد  برحادة باشرصس قرول زربدشرت

زدب ، باشصس آهوربمزدب ، بانار با آهوربمزدب ، باصيا  باصددس  باتي خلدها م

 –باصددس  ذبت بألنصن  با شيد  باصتناد  ، بادص  باذي يحصل برذرة باصاشري   

.  و))  حا  صلي الشصس ، الضوه باخااد ... عنردما  شر ق 5((16/4باياسنا

باشررصس  دررف بآلاهرر  كلهررا ، منررات بآلال  مررنها   رردعئباشررصس، عنرردما 

ني وإاه يصلى اره ،   . عااشصس كائا6((-1/    6باياشتا:  -ويختارو  باسرادة  

و دف اه نتى بآلاه  باصددرة باآلال  نسب زعا بألعستا . ويدول باياشتا: )) 

باذي يصلي اصزدب وباصددسيا باخااديا، باذي يصلي الشصس والضياه باخااد 

. وعرري 7((-4/  6باياشررتا: -... يُ ضرري ب ونرره بآلاهرر  باسررصاوي  وبألرضرري 

الشصس باساطر  باتي هي بألعلى بصحح  بافيسح د : ))  حجل و دد  باد ببيا 

 . 8((-19/2بافيسح د: -باخااديا بألسخياه ، ميث ب مع با دوس باخي ة 

)) علتحتررد على اسا  زربدشرت أ ره قرال:  بألعستا  أورد  ومنها آاه  باش :    

ما هنا بآلاه  باشي ا ي  ، وايحل س بوش با يب مكا ها ، عليجررل مرا هرذب 

. و)) ويدابرررل باتنررريا بارررذي خلدررره 9((-10/1اسرررناباي -باصكرررا  مدررر ب اررره .

، و)) وبررذاك يرارضررا  باتنرريا باررذي خلدرره 10((16/8باياسررنا-باشرري ا ...

. وونفه اها بن ها شي ا ي  وإبليسي  ال يرني أ هرا 11((-68/8باياسنا-بألبااس 

ما باشياطيا وبألبااس  ، وإ صا يرني أ هرا آاهر  أعصااهرا شري ا ي  وإبليسري ، 

  أ ها آاه  ش ي ة نسب بألعستا . أل  باشرياطيا عري با سراالت وبصرنى آخ 

 
 .  107، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص:   2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
 . 810، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص:   2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
 .  111، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص:   2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
 .125، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  4
 .149دبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص:، ما إع 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  5
 .434، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  6
 .435، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  7
 .226، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2يا   بازردشتي   ، ط بألعستا : باكتال باصددس الد 8
 .137، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  9

 .150، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  10
 .201، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  11
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باسصاوي  مع أ ها ش ي ة اكنها مخلوق  وايست آاه ، عااشياطيا ايست آاهر ، 

وأه يصا وبآلاه  باش ي ة باتي مره ايست شياطيا أل ها آاه ، وإ صا أعرااهرا 

مرا جهر ، ووجرود عحراربت شري ا ي ، هري مرا بألسرصاه   ش ي ة وشي ا ي 

بسسرر مي  باترري أدخلهررا باصجرروس عرري بألعسررتا وأدبيا رره، عنرردما ببترردعوب 

بازربدشتي  عي بارصر  بسسر مي وأدخلروب عيهرا أنروال وع وعرا مجوسري  

 .1وأخ ى إس مي 

أ  باكائا باصددس بازبو ار يسدد ض بات مصيتر  ما بألعستا  وعي باياشتا     

. 2((-4/9باياشرتا:  - اخصومه ما )) أجل بست ضاه و صجيرد بآلاهر  باصددسر

وعيه أيضا أ  أ  ميث ب )) بألقوى ما بيا بآلاه ، بألشرجع مرا بريا بآلاهر ، 

بألس ع ما بيا بآلاه  ... بألذكى ما بيا بآلاه ... هو بساه بارلريا ، يخلرق 

. وعي باياشرتا أ  : )) ميثر ب كرا  3-142،  141،-10/98باياشتا:  -باكائنات  

-10/13باياشرتا: -اذي  سلق قصر  جحرل "هرارب"بألول بيا كل آاه  باسصاه، ب

ا بآلاهر  باسرصاوي  4(( ا مرا . وسنل زربدشت إاهره أهروربمزدب بدواره : )) مرَ

-14/1باياشرتا:  –بألكث  محارب  ؟ . عاجابه أهورب : )) هو ع   بكنا بساهري  

يرت   بتردد بآلاه ، عني  ونيرد يوجرد   زربدشت وأهوربمزدب  . عكل ما5((

مثرل هرذ  بالعت بعرات باصر يح  بترردد بألربرال   وجود  ردعي بازربدشتي  ب

 وبآلاه  ؟.

وما آاه  بألعستا أيضرا : آاهر  مرا أوالد وزوجرات آهرورب مرازدب: هري    

بآلاه  باصر وع  باسا: بألميشاسحينتا ، وهي مساعدة ألهورب مزدب ومتراو ر  

اَهررَ  ،وبس 7((-18/1،19/1بافيسررح د: -، وبسارره أوشررا  6مررره، كاسارره ميثرر ب

،  وبساه عاهو مرا و باصرر و  برحهصا ، ووهصرا  وهرو مرا أبنراه   8آرمايتي

، وهي   -بانار  -أهوربمزدب نسب بألعستا كصا ذك  ا سابدا. ومنها بساََه  آ ار  

بنت أهورب مزدب، ونفها زربدشرت بدواره: ))  رار أهروربمزدب ،  لرك باتري 
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 .1((-1/2باياسنا–ينتات  كحدت جهودب جحارة اصساعد نا أكث  ما كل أميشاسح

 -وعرري باياسررنا أ  زربدشررت قررال بن رره يُحجررل بألميشاسررحينتا ويُصررلي اهررا 

عاسارره بألكحرر  يرترر   بوجررود آاهرر  مررره ويصررلي بنفسرره  .2(12/1باياسررنا

 احرضها!!!!! . عهل هذب  ونيد ووني إاهي؟؟!! 

ربمزدب وعي باياشتا أ  بألميشاسحينتا باسحر  وبادها وبند هو باخااق آهرو   

. عها آاه  وايسوب ما مخلوقرات أهروربمزدب أل  بالبرا 3((-19/16باياشتا:  -

يكو  ما طحير  وباد ، كصا كا  أهوربمزدب مع أخيره باتروأ  أهر يصا إاهريّا 

نسب طحير  أبيهصا كصا ذكر  بألعسرتا. وعليره عحصرا أ  أهروربمزدب هرو وبارد 

، نترى وإ  ُونرفت عري بألميشاسحينتا عها آاه  مثله، وايسروب مرا مخلوقا ره

برد باصوبضع بن ها ما مخلوقا ه، أل  باصدصود بذاك  د ي  أم يا: بألول 

باترحي  عا باوالدة بااخلق. وباثا ي  ضليل غي  بازربدشرتييا برذاك باترحير  

بختلرق سيهامها بن ها يدواو  بااتونيد، أدخلوب  لرك بارحرارة وأمثااهرا عنردما 

. ومصا   4بينا  عي بان  سابقسس مي كصا  عي بارص  بباصجوس بازربدشتي   

 -يثحت ذارك أيضرا أ  باياشرا ا ونرف بألميشاسرحينتا برن ها )) باخراادو  ...  

. وما يخلق عهو خااق، وما هو ببا ساه ، عهو إاه مثلره 5((-19/18باياشتا:

 ما دو  شك.

وبضرر  مررا ذاررك أ  آاهرر  بألميشاسررحينتا هرري عائلرر  أهررورب مررزدب كحيرر     

. اكرا عري   سرابدااه  باخير ، وهرا سرحر  ذك  را برضرا مرا أوالد   مرسك  آ

لت ذاررك وأشررارت إاررى أل بارائلرر  وزوجا رره  بألعسررتا  صرروص أخرر ى عصررّ

وأوالد  . عنحا هنا أما  عائل  ما بآلاه   صثل كحي  آاه  باخير  مرع زوجا ره 

وأيا باتونيد بازربدشتي باصزعرو  بارذي  غنرى وأوالد  . عهل هذب  ونيد ؟؟  

وهرل باروني بساهري يرن ي بااشر ك أ  باتونيرد؟؟ .  هرؤاله باحرانثو ؟؟!!به  

 الشك أ ه ين ي بااتونيد، اكا ال وجود اه عي باوني بازربدشتي باصزعو !!

باياشتا عا آشي إاهر  باسررادة وبادردر: )) أبروكا هرو قول  أيضا  ما ذاك     

تي سرحينتا، بألعلا، وبألعضل ما بيا بآلاه  ، آهوربمزدب  فسه، وبأل  آرماي

وبسخوة س بوش باصاا ، بارليا ربشنوب، وميث ب ذو باص بعي باشاسرر  ... 

-16/ 17باياشتا: -وبألخت دبينا . بساه  آشي جدي ة بااثناه ،  دفيا بحز  ...

.و))  درردس آشرري باخيرر ة ، كابنرر  آهرروربمزدب ، وأخررت باصددسرريا 6((-17
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 .566، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
 تي  ديا   ببتدعها باصجوس عي بارص  بسس مي . أ ل  كتابنا:  بازربدش 4
 .566، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  5
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ألميشاسرحينتا باسرحر  برن  . وونرف باياشرتا ب1((-2-17/1باياشتا:  -باخااديا

. وها أيضا مثله )) 2((-19/16باياشتا: -وبادها وبند هو باخااق آهوربمزدب 

 . 3((-19/18باياشتا: -باخاادو  ... 

وأنرر ح مررا ذاررك قررول زربدشررت :)) و درردس  سرراهك باصختررارة يررا    

. وقد  ق با ه اوهوريات وها زوجات آهرورب 4((-38/1باياسنا  -أهوربمزدب

دمه اها بست ضاهه ألهوربمزدب، وباخااديا باك ماه، وس بوش، و ار مزدب ق

. ثررا أ رره دعرراها بدوارره: )) بمنحينررا أيتهررا 5-66/1باياسررنا -أهررورب مررزدب

بآلهوريات باسصاه، وأ  يكو  اي ذري  قوي  وشر عي ، باتري عسراها   عرع 

. 6((68/5باياسرنا–بيتي ، ق يتي، قحيلتي، إقليصي، وباسل   مرا جر به ذارك  

 . 7(( -3/4بافيسح د: -وقال عي بافيسح د : )) وأدعو نتى زوجا ك يا آهورب

أهورب مرزدب وهرو   أبناهها    -باخاادو  باصددسو   –عهؤاله بألميشاسحينتا     

وزوجا ه يُصثلو  عائل  كحي  آاه  باخي  أهرورب مرزدب، وهرذب أمر  ثابرت عري 

باروني بساهري   عرنيا باتونيرد باصزعرو ؟؟!! وهرلبألعستا ونّ ح به م برب.

ين ي بذاك باش ك وباتردد ويدول بتلك باكف يرات وباضر الت؟؟، أاريس مرا 

باكرررذل وباجنرررو  بادررررول بوجرررود  ونيرررد عرررري باغا رررا أو بألعسررررتا، أو 

بازربدشررتي ؟؟!!. وأارريس مررا بالعترر به وباحرردبع بادررول بررن  بألعسررتا ونرري 

 إاهي؟؟!! .

  زوجير  وباحنروة ألهروربمزدب لك با ال يص  أ  يُدال : إ   سح  علصا بن ه    

مجاز ال نديد  . ال يص  أل ه أوال إ  بألعستا ونف  لك باكائنات بن ها آاه  

أعصرال   اعي عش بت باصوبضع كصا بينا  سابدا. وثا يرا أ  بألعسرتا  سرب إايهر

 د  اهرابآلاه ، عهي  خلق ، و ساعد بساه بألكحر ، و ُرحرد ويُصرلى اهرا ، و ُدر

 لك بانصوص بألعستي  ن يح  جردب عري قواهرا بااشر ك  . وثااثا أ باد ببيا

وباتردد واا  ُش  ما ق يرب وال مرا بريرد إارى أ هرا  صروص مجازير ، عر  

مجازير ، عيجرب   لك بازوجي  وباحنوةإذب كا ت  رببرا.  ويص   د ي  خ عها

ين حق هذب أيضا على بار ونيا باتروأميا بساهريّا أهروربمزدب وأهر يصا   أ 

بألعستا ، ع  يكو ا إاهيا أيضا ، أل  بساه ال يلد، وما ثرا ال نسب ما ذك    

وجود أن  احكاي  باتوأميا أهورب وأه يصا. عإمرا  در أ و فهرا بازربدشرتي  

كصا ونفت  فسها عي كتابها باصدردس ، و ت كهرا  ر عنرا بنفسرها، وهرذب هرو 
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ال يصر ،  باص لول ، وإما أ   ُخضرها ا غحا نا و نوي  نا باتح يفي  ، وهذب

أ   دررو  بررذاك بافرررل  أل رره ارريس مررا بارلررا وال مررا باصوضرروعي  عرري شرريه

باتح يفي ،أل ه  ح يف وق بهة ذب ي   دو  على با غحات وبألهوبه وال  درو  

. وعي هذ  باحاا  يجب أ    حق  نوي  نا على باصوضوعي  وبانزبع  بارلصي 

أهر يصا عدري دو  بافاسدة على كرل بآلاهر  واريس علرى أبنراه أهروربمزدب و

، عهصا أيضا يجب إخضاعهصا انفس باتنويرل ، وهنرا  كرو  بألخويّا باتوأميا

قد ن عنا بألعستا وأخ جنا  عا أنواه.  را يحق انا  دد ، برل ويجرب علينرا 

، و  ويره ايكو  كصا   يد  حا  عا أنله  عرل ذاك، اكا ال يحق انا  ح يفه

 ا. نحي  أ  بألعستا كتال رغحا نا ووجهات  ل عليه   ف ض    يص  أ   وال

، اكا هذب ال يسص  انا بااتدخل  وش كيات ووثنيات خ بعات وأهوبه وأباطيل

نسب رغحا نرا ، وإ صرا يسرص  انرا و ح يفه  عي مضصو ه ومفاهيصه ات ويره  

وال   ،بندد  و صحيصه وبيا  نحيحه ما باطله مرا دو  أ   صرس مضرصو ه

 أ   ف ض عليه قناعا نا ورغحا نا . 

يجب أ   رلا أ  باصجاز عي باش ع وبالغ  ال يرني  في نديد  باشريه ، و   

 وعي غي ها ما بالغات بالغ  بار بي باترحي  عي وإ صا هو أسلول ما أساايب  

يُرح  به عا  فس باحديد  ب  يرق غير  محاشر . وعليره عرإ  ونرف ع قر  

وباحنوة وجي   و بازباحنوة بااصجاز ال ينفي أ  بألعستا كا  يدصد ع ق  بألبوة  

علررى باحديدرر  .، أل  بألعسررتا كلرره قررائا علررى بألاوهيرر  بادائصرر  علررى بألبرروة 

وباحنوة، وهذ  ما أساسيا ه كصا هي مرا خ بعا ره وأباطيلره. واهرذب عرإ  أير  

 وباص يح  عي قواها باألبوة ح بألعستا باوبض اتمحاوا  اص   مرا ي كلص

 يفيرر  و لحيسرر  ، وعاشررل  وباحنرروة برريا بآلاهرر  عهرري محاوارر   ح  وبازوجيرر 

ومكشوع  مسحدا، وبسنر بر علرى بألخرذ بهرا سريوقع عري  ناقضرات كثير ة 

وينتهي بهد  بألعستا كله وهذب ال يص  ، أل ه  ح يف اكتال بألعستا، واريس 

  ددب علصيا اه .

وأخي ب ، يتحيا ما  لك باشوبهد وبانصوص  بألعستي  باكثي ة ما باغا را    

جود باتونيد عي بازربدشتي  باطرل ق ررا، وهرو خ بعر  وغي ها أ  بادول بو

وايس أس ورة عدي. وهي أدا  ق ري  بن  بازربدشرتي  ديا ر  شر ك و رردد، 

ويستحيل أ   كو   ونيدي ، وال ونيا إاهيا. وال يُصكا أ   كو   ونيدي ، بل 

وال  ست يع أ   كو   ونيدي ، وال يص  ونفها بذاك أن ، أل ه ال ع ق  

ما ق يب وال ما بريد. وال يوجد أي دايل يُثحت أ  بازربدشرتي  ديا ر  اها به  

 ونيد قحل باساسا ييا وال برردها، وإ صرا باركرس، عهري ديا ر  شر ك و رردد 

 . 1بنب صوص بألعستا وباشوبهد بألث ي  باساسا ي  ايس هنا موضع بيا ها
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يف كصا أ  ونف بازربدشتي  بن ها ديا    ونيدي  هو جهل وكذل ،و ح    

و دايس؛ مصا يرني ب    أقوبل هؤاله باحانثيا عي زعصهرا بوجرود  ونيرد 

عرري بازربدشررتي  . وهررا بررذاك إمررا جرراهلو  باازربدشررتي ، أو ُمغفلررو  ، أو 

جاندو  مرا دو ، أو مح عو  مداسو  أنحال أوها  وأهوبه ، قااوب بتلك 

ل باردل باصزبعا اغايات عي  فوسها ب تصارب ألهوبئها ومصااحها على نسا

 وباوني وبارلا !!!!!

وبصا أ ه ثَحُت أ  بازربدشرتي  ديا ر  شر ك وثنوير  و ثلير ، و  بيرع ومرا   

برد ، وايست ديا    ونيد ووني ،وال يُصكا أ   كو   ونيدي  ؛ ع  شك أ  

زربدشت باصزعو  وباتي  ُسحت إايه بازربدشتي ، ال يُصكا أ  يكو   حيا، أل  

وإ صا يكو  موندب  ونيدب نحيحا كرام  خااصرا ال بانحي ال يكو  مش كا ،  

ويُضا  إارى هرذب باردايل باد رري أ ره  وجرد أدار  أخر ى كثير ة  ده عيه.  

 رندد بادرول بنحروة زربدشرت، منهرا  وجرود أباطيرل وأسراطي  و ناقضرات 

وأخ اه علصي  كثي ة عي بألعستا، ايس هنا موضع  فصريل  لرك بألدار  باتري 

 . 1  اا يكا  حيا  ُثحت أ  زربدشت باصزعو

ال شرك      ثانيا: عرض شواهد أخرى من التحريف والغش والتترد عليهتتا: 

أ  باشوبهد وبانصوص بألعستي  باتي أورد اها  كفي وندها ادند مرزبعا 

هؤاله باحانثيا، و ندضها مرا أساسرها ، و كشرف مردى خردبعها و دايسرها 

 يرف وباصغاا رات وغشها الناس عيصا كتحو  مدنا الزربدشتي  بااكرذل وباتح 

وباتدايس. ومع وضوح ذاك وقو ه ودنضه اصزبعا هؤاله وكشفه ألباطيلها 

و ح يفا ها، عإ ي أ وقف هنا اذك   صاذج أخ ى كثي ة ما باخدبع  وباتدايس 

وباتغليي وباغش وباتح يف  باتي مارسها هؤاله باحانثو ، أذك ها ما برال 

 و  منها وما باذيا كتحوها.باتصثيل ال باحص ، اي لع باناس عليها ويحذر

ب  باكا ح  أبكار باسدا   دلت  قوال  سحته إارى زربدشرت ووثدتره   منها ،   

}إ ره أ رت أيهرا ما بألعستا، عذك ت أ  زربدشت خاطرب أهروربمزدب بدواه:

َجف  باسيد باحكيا ، عليس هنراك إاره سروبك ... مرا بارذي أضراه بانرور وأسري

ل  وأرخى وأسدل باُسحات ؟ . ما ذب باذي باُللَا؟ ما ذب باذي  ش  وبر  بايد

قدّر م بنل بايو  بريا عجر  وظهر  وزوبل، ويترواى أمر   روباي باليرل بررد 

. ثرا وثدرت 2بانهار؟ إ ه أ ت هو أيها باسيد باحكيا علريس هنراك إاره سروبك {

 .3ا ياسنا"، ما :باجا 44دلها هكذب: " بآلي  

 
نحرروة وباتونيررد عرري باديا رر  بازربدشررتي . وباكتررال مترروع  عرري باشررحك  خ بعرر  بارروني وباعا ذاك أ لرر  كتررابي:    1

 باصرلوما ي .
 . 265أبكار باسدا : باديا عي باهند وباصيا وإي ب ،  ص:  2
 . 265أبكار باسدا : باديا عي باهند وباصيا وإي ب ،  ص:  3
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أ  زربدشت خاطب به   إ  ذاك بانه باذي وثدته باسدا  وزعصت  أقول:  

ايس هرو  صرا وبنردب   ،1، ما :باجا ها ياسنا"44إاهه، ووثدته هكذب: " بآلي  

كصا زعصت باسدا  وإ صا هو م كب ما خلريي مرا باكلصرات أ تدتهرا باكا حر  

، وأدخلت عيه  رصدب وكذبا عحرارة باتونيرد باتري ال وجرود اهرا 44ما باغا ا:  

ا: " علريس هنراك إاره سروبك " ، وقرد ق را وبتا ا عري باغا را، ال يوجرد قواهر

. عهو قول بختلدته ما عندها و سحته إاى باغا ا  رصدب.وأغفلت   2ك ر ه م  يا

، بجا ب أهوربمزدب  ندد نكاي  باتونيد 44أسصاه آلاه  وردت  عي باغا ا:  

بسا عاهوما و ، ورد عردة مر بت عري باغا را: بازربدشتي و نسفها  سفا. منها  

شت ساهه : )عسى أ   صن  با اعر  بوبسر   عاهومرا و ، منه قول زربد  44

. وهذب باكائا هو إاه أيضا  أل ه ما أبناه 3اكل باذيا يححثو  عنها يا مازدب (

أهوربمزدب نسرب زعرا بألعسرتا ، وعيره ، أ  زربدشرت خاطرب أهروربمزدب 

. وعري: 4بدواه:}أبو عاهوما و بافررال وببنتره آرمرايتي هري باتدروى باخير ة{

 . 5} وبن ك وباد عاهوما و{ما باغا ا:  13هايتي: 

إاه ، اكا باسدا  أغفلته ، وهو  6بسا أمي  ات  44وكذاك ورد عي باغا ا:     

، اكا   8وورد أيضا بسا " آشا " عي  فس باغا ا  .7ما آاه  باصجوس با ئيسي 

باسدا   جاهلته وزعصت أ  زربدشت كا  موندب. وذاك بالسا هو بسا ساه 

ا وقد ورد عيه أ  زربدشت كرا  يرحرد  كصرا يرحرد أهروربمزدب ما آاه  بألعست

)) وأل كا باحديد  يا مازدب ويرا   وميث ب وغي هصا ما آاه  بألعستا. منها قواه:

آشا وعاهوما و، بمنحو ي هرذ  بار م :باتجديرد باجرذري اهرذ  باحيراة ألقرف 

يرا مرازدب   . و ))9((-34/6باياسنا  -أمامكا وأ ا أكث  ع نا برحاد كا و صجيدكا

وآشا ، وعاهوما و وآرمرايتي بمنحو را مسرا د كا وعرق مرا وعرد ا بره عنردما 

عنيا نكاي  باتونيرد بازربدشرتي   .10((51/20باياسنا- رحدكا بانت ب  و حجيل

باررذي زعصترره أبكررار باسرردا ؟!!. وهررل يحدررى  ونيررد مررع وجررود آاهرر  مررع 

حرارة باتونيرد أهوربمزدب؟. واصاذب أغفلت باسدا   لك باصر يات وبختلدرت ع

باصزعوم ؟؟!! إ ها ال  حح  عا باحديد ، وإ صا  حح  عا أهوبئها، عجصررت 
 

 . 265أبكار باسدا : باديا عي باهند وباصيا وإي ب ،  ص:  1
 وما بردها .  77، ص:  44تا ، هايتي : أ ل  : بألعس 2
 وما بردها .  77، ص:  44بألعستا ، هايتي :   3
، ما إعرردبد خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا،  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط   4

  80،، ص:   2007
ما إعرردبد خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا، ،  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط   5

  65،، ص:   2007
 .  79، ص:  44بألعستا ، هايتي :   6
 . 159ص:  آرث  ك يستنسا : إي ب  عي عهد باساسا ييا ،   جص  يحيى باخشال . 7
 .  79، ص:  44بألعستا ، هايتي :   8
 .72، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2ط بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ،  9

 .95، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  10
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بيا باكذل وباتح يف ومصارس  بال تدراه عري  راملهرا مرا  صروص بألعسرتا 

 نسب هوبها!!

باحان  بار بقي أسام  عد ا  يحيى أشار إاى باتناقد بألخ قري   ومنها    

: روح باخير  وروح باشر ،ثا أشرار باصوجود عي بازربدشرتي  بريا بار ونيّا

ومرنرى   .1}بساره باخرااق أهرورب مرازدب "  {أيضا إاى بار قر  بينهصرا وبريا  

زعصه أ  با ونيا ما مخلوقات بساه باخااق أهوربمزدب. و فس بألمر  قااره 

باحان  ع بس باسوبح ، عزعا أ  أهورب مزدب هو هللا عي بازربدشتي  ، وهرو 

ا، وبند خيّ ، هو سحينتا ماينو، وبآلخر  شر ي ، باذي خلق با ونيا باتوأمي

 .2هو أ غ ب مينو 

أقول: ذاك بازعا باطل جصلر  و فصري ، وعيره  ح يرف وغرش وكرذل     

على بازربدشتي  وعلى باناس. قااها باصؤافا  دو  أ  يؤيردب مزبعصهصرا برني 

وال دايل ما بألعستا. عهي مزبعا ب  دايل، وباصزبعا دو  أدا  ال قيصر  اهرا، 

يرجز عنها أند، وال يُحتج بها أبدب. و لك باصزبعا باطل  ق را وال وجود اها 

عرري بازربدشررتي  كصررا بينررا  أعرر  . أل  هللا أو باخررااق ال وجررود ارره عرري 

بازربدشتي ، وإ صا عيها: بساه بألل باذي واد باتوأميا ثا بختفى وب سحب علا 

وباصرر و  أ ره زورعرا    يذك   بألعستا باسصه وال    ق إايه مر ة أخر ى،

كحي  بآلاه . وهو بساه بألل، وايس هو أهورب مازدب، وباتوأما  بساها  هصا 

إاه باش  كصرا بينرا  سرابدا.   -أ غ بما ينيو  -إاه باخي ، وأه يصا: بهوربمزدب   

عنهورب مزدب أند باتوأميا وايس هو باخرااق ، وال هللا بارذي خلرق باتروأميا. 

اى  هايتها يتكلا عا بساهيا باتروأميا باصتصرارعيا. ثرا وبألعستا ما بدبيته إ

أنح  اكل منهصا أوالد وزوجات وآاه   ساعد ، ما جه ، واكل منهصا أيضا 

مخلوقات وبش  نسب طحير  كل إاه ما جهر  أخر ى. هرذ  باصر يرات هري 

ما ق ريات بألعستا ما بدبيته إاى  هايته، وال يوجرد عيره أبردب  لرك باصرزبعا 

ت وبألكاذيب باتي أختلدهرا باكا حرا  باسرابدا . عرجحرا منهصرا كيرف وباصغاا ا

سصحا انفسريهصا براخت ق  لرك بألعتر بهبت؟؟!!، أيرا باصوضروعي  وبألما ر  

بارلصي ؟؟!!، واصاذب اا يوثدا مزبعصهصا اوكا ا نادقيا عيصرا كتحرا ؟؟!! ، إ ره 

 باترصب الحاطل، ب تصارب األوها  وبألهوبه!! .  

صغاا ات وبألباطيل أيضا أ  باحانر  مصر فى بانشرار زعرا وما  لك با  

} بساه بألوند عند زربدشت ،و هرو ونرد  بارذي ارا يوارد أهوربمزدب هو  أ 

واا يصوت، وهرو علر  بارلرل واريس اره علر ، وهرو باصصردر بألول اجصيرع 

باصوجودبت... وعلرى باركرس مرا هرذب بساره باوبنرد بار نيا باخير  باخرااق 

 
 .  7، ص:  216أسام  عد ا  يحيى : باديا   بازربدشتي  ، م نلات وآربه ، دبر آشور با يحال، بغدبد،  1
 ..  83،  51 نصا وباشي ا  ، دبر ع ه باديا، دمشق،  ص: ع بس باسوبح : با 2
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أه يصا باشي ا  مصدر كل ش ور بارااا ، عهو باصسؤول أهورب مازدب ين ي  

 .  1عا بألم بض وباصوت ...{

أقول:  لك بألوها  وباصزبعا باطل  جصل  و فصي ، وعيها  ح يف وجهرل   

وغش وكذل. أل ه ال يوجد عي بازربدشتي  إاه أوند أبدب، وإ صا عيها باثنوي ، 

اهرر  كصررا بينررا  أعرر  . وباتثليرر  ، وبات بيررع ومررا برررد  إاررى عشرر بت بآل

وأهوربمزدب ايس هرو بساره باوبنرد بارذي ارا يوارد؛ وإ صرا هرو أنرد بساهريا 

باتوأميا باصواوديا األل بساه باذي اا يذك   بألعستا باسرصه ، أسرد ه ُكترال 

بألعستا عي بارص  بسس مي  رصدب و خلصا ما بارديدة بازورعا ير  ظاه يرا 

ود، عهو أيضا اره أبنراه وزوجرات كصرا بينرا  . وبهوربمزدب كصا أ ه موا  2عدي

سررابدا. وأمررا أهرر يصا علرريس هررو باشرري ا ، وإ صررا هررو بسارره بأل  باترروأ  

ألهوربمزدب كصا جاه عي بألعستا. عكيف سص  هذب باحان  انفسه أ  يتكلا بر  

علا، واا يُكلف  فسه باارودة إاى بألعستا ايتنكد مصا قااه؟؟، واو عاد إايره مرا 

  كا   زيها طااحا الحق، وأما إ  كا  ما أهل بألوها  وبألهروبه، قال ذاك إ

 ورجع إايه ربصا سيفت ي ك ما أكث  مصا قااه!! . 

وما  لك بألباطيل وباصزبعا أيضرا أ  باحرانثيّا أ دريره إيصرار، وجرا يا    

أ  باتونيد هو جوه  عديدة زربدشت بن دى ملاه   } عهي ال   أوبويه زعصا

. وقواهصا هذب، باطل ق ررا، وعيره  ح يرف 3بند هو أورموزد{ د  إال بإاه و

وجهل وبعت به، كصا أ هصا اا يوثدا زعصهصا . علصا بن  باصصدر بألول ارديردة 

زربدشت ال وجود اها إال عي بألعسرتا أوال، وأدبيا ره ثا يرا، وهرو كترال كلره 

 ش ك وو ردد وثني ، وال يوجد عيه  ونيرد أنر ، وال هرو ونري إاهري. إ ره

كتال جصع بيا باثنوي ، وباتثلي ، وبات بيع ومرا بررد  إارى عشر بت بآلاهر . 

وأهورب مزب هو بند بساهريا باتروأميا بألخرويا ، واريس هرو بساره باوبنرد، 

وما بالعت به وباغش وباجهل بادول بن  أهرور مرازدب هرو أساره باوبنرد عري 

اه، ومرع آاهر  بازربدشتي ؛ وإ صا هو إاه مواود، وهو أيضا اه زوجرات وأبنر

أخ ى  ساعد . وهذ  بألمور هي ما بديهيات وق ريات بازربدشتي  كصا هي 

 عي بألعستا،وايس هي كصا عي بعت بهبت و ح يفات هؤاله باحانثيا.

 
 163،  109، ص:  1997،باداه ة،  1مص فى بانشار: باصصادر باش قي  الفلسف  بايو ا ي   ،ط 1
أسدي باصجوس زورعا  كحي  بآلاهرر  باصجوسرري  ووباررد بساهرريّا باترروأميا نسررب خ بعررات بازربدشررتي . أسررد و    2

تنكيد على بساهيّا باتوأميّا. عرلوب ذاك عي بارص  بسس مي عنرردما بختلدرروب بازربدشررتي ، وناعلوب على بألنل باا

عنسسوها على أنول وع وع مجوسي  وأخ ى إس مي . عرلوب ذاك ب درراذب الصجوسرري  برراخت ق ديررا جديررد أنررواه 

باصجرروس عرري بارصرر   وع وعه بألساسي  مجوسي  . وعا هذب باصوضوع ب لرر  كتابنررا: بازربدشررتي  ديا رر  ببترردعها

 بسس مي.
 1،   ج  1986أ دريه إيصار، وجا يا أوبويه:   اريخ باحضاربت بارا  ،  منشوربت عويدبت، بيرر وت برراريس،   3

 .  225-،  ص: 
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زعرا أ  بساره عنرد زربدشرت   باحان  جوع ي باريندرومنها أيضا ، أ     

بألول هو "بار ل باحكريا أهرورب مرزدب بارذي خلرق باسرصاه وبألرض، وهرو 

وقواه هذب زعا باطل ، وعيه  ح يف و ضليل وبعت به. أل  بساه   .1وبآلخ "

اريس إاهرا   -هو باصصردر بألول الزربدشرتي -عند زربدشت كصا ذك  بألعستا  

وبندب، وإ صا هو إاه ما بيا آاه  أخ ى، هي: بألل بساه بارذي وارد بساهريا 

ب آاهر  أخر ى، برردما باتوأميا: أهورب مزدب، وأه يصا. ثرا وارد أهرورب مرزد

أنححت عند  زوجات وأبنراه نسرب بازربدشرتي .ومره أيضرا آاهر  أخر ى 

 ساعد ، مدابل آاه  أخ ى  ناقضره و صرارعه. عزربدشرت بانحري باصزعرو  

كا  مش كا ُمترددب يؤما بآاه  بألعستا، واا يكرا مونردب أبردب، وال كرا   حيرا 

بارذي خلرق باسرصاه نانب وني. كصا أ ه ايس نحيحا أ  أهوربمزبدب هرو  

وبألرض، وإ صا هو خلق قسصا منها وباحراقي خلدره بساره أخرو  باتروأ ، عهصرا 

 إاها  خاادا  نسب بألعستا، وايس كصا زعا ذاك باكا ب.

وما  لك باصغاا ات وبألباطيل أيضا أ  باحان  آرث  ك يستنسا ونف   

را . . وونفه هذب ايس بصحي ، وباطل ق 2ديا زربدشت بن ه  ونيد  اقه

أل  ديا زربدشت بانحي باصزعو   كصرا هرو عري بألعسرتا، وال يوجرد مصردر 

آخ  ادينه إال هو، ايس ديا  ونيد أن ، عليس عيه  ونيد  اقه، وال ق يب 

ما باكامل، وال  ونيد كامل؛ وإ صرا هرو ديرا شر ك و رردد، وديرا ثنوير  ، 

أهوربمزدب  أند و ثلي ، و  بيع وما برد  إاى عش بت بآلاه . وبصا أ  بساه  

بساهيا باتوأميا باصواوديا، واه زوجات وأبناه ومرره آاهر  أخر ى  سراعد  

عيستحيل أ  يكو  ديا زربدشت دينا  ونيرديا  اقصرا وال كرام ، وال ق يحرا 

 ما باكصال، وال هو عوق باكصال.

ومنها أيضا أ  بباحانر  عر بس باسروبح زعرا أ ره رغرا وجرود ب جاهرات  

أ  زربدشرت   }باديا ات باسابد  علرى بازربدشرتي ، إال   ونيدي  وبضح  عي  

كررا  أول مررا قررد  مفهومررا نرراعيا عررا باتونيررد ونرراغه عرري أيديواوجيرر  

 . 3{متصاسك  ومتكامل 

أقول:  ذاك بازعا هو قول زبئف باطل مضحك ُمتهاعت ، وعيره  ح يرف   

وغش وخدبع وبعت به ،وباطرل جصلر  و فصري  مرا جهر ؛ وأ  باسروبح ارا 

بني  وثيق ما جه  أخ ى. وهو ما أوهامره مرا دو  شرك، وبعتر به   يوثده

مكشو  على باناس وباحديد  . هو كذاك، أل ه ال يوجد دايرل وبنرد نرحي  

يثحت أ  زربدشت باصزعو  كا  موندب، وارو كرا  موجرودب ارذك   باسروبح 

وباحانثو  بآلخ و  باذيا ذك  ا برضها . وارو ُوجرد عنردها دايرل وبنرد أو 
 

 . 12ص:    18ع بس باسوبح :  موسوع   اريخ بألديا : بازربدشتي  ، باصا وي ، بايهودي  باصسيحي ، رقا: 1
 . 20ص: ي ب  عي عهد باساسا ييا ،   جص  يحيى باخشال .آرث  ك يستنسا : إ 2
 .99ع بس باسوبح : با نصا وباشي ا  ، دبر ع ه باديا، دمشق،  ص:  3
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ل يؤيد وهصهرا ارذك و  وأقراموب بارد يا وارا يُدرردوها. وباحديدر  أ   صف داي

،   1زربدشت بألعستا بانحي باصزعو  او ع ضرنا جردال أ ره شخصري   اريخير 

عهو اا يكا موندب ناعيا وال ُمخل ا، وال جاه بتونيد أن ، وال كرا   حيرا، 

د ، وكرا  وإ صا كا  مش كا وثنيا يؤما بااثنوي  وباتثلير ، وبات بيرع ومرا برر

يرتدد أ  أهورب مزدب هو أند بساهيا باتوأميا، واه زوجات وأبنراه ، وآاهر  

خي ة  ساعد   كصا بينا  سابدا ما بألعسرتا.وعليه عر  وجرود عري بازربدشرتي  

اتونيررد  درري وال نرراٍ ، وال عيرره دخررا، وال أقيصررت عليرره " إيديواوجيرر  " 

. وعليرره عرر  يدررول بررن  متصاسررك  ، وال متكاملرر ، وإ صررا هرري أوهررا  وأهرروبه

زربدشت كا  مونردب، أو  حيرا إال جاهرل باازربدشرتي ، أو ُمغفرل، أو جانرد 

 مرا د، أو نانب هوى.

أ ه عندما  كلرا عرا باصرتدردبت باتونيدير  ذكر    أيضاما أوها  باسوبح  و  

 -ا بازربدشررتي  وباصنويرر ، وبانصرر ب ي صررأاحررق بهثررا ، وبسسرر  بايهوديرر  

، أل  ، وأكثر   متهاعرتعيه نرق وباطرلوقواه هذب     .2-دمسيحي  بارهد باجدي

باتونيررد باحديدرري ال يوجررد إال عرري بسسرر  ، ويوجررد  اقصررا ومخدوشررا عرري 

 ، وأما إاحاق بازربدشتي  وباصسيحي  وباصنوير مع دخا كثي   باتوربة باصح ع 

عهو باطل وبعتر به وغرش وخردبع ، ويسرتحيل أ   كرو     باألديا  باتونيدي

، وال يدول بذاك إال جاهرل بتلرك بألديرا ،أو ُمغفرل، أو  ات  ونيدي لك باديا 

 ايسرت  ونيدير بألديرا   لرك  جاند مرا د ، أو نرانب هروى. وباحديدر  أ   

وباصا ويررر  ديا ترررا   وال يُصكرررا أ   كرررو  كرررذاك. أل  بازربدشرررتي  ق ررررا،

مجوسيتا   دوما  على باثنوي  ال باتونيد، وباجصع بريا بالعتدراديا  نراقد 

. ومرا 02ال يسراوي  01، و 01ال يساوي    02يستحيل أ  يجتصرا ، أل  :و

 يساوي بينهصا كااسوبح عهو مغااي ،أو جاهل. 

عهرري أيضررا ايسررت  ونيديرر   -مسرريحي  بارهررد باجديررد -وأمررا بانصرر ب ي   

ديا    درو  علرى باثرااوث باصرر و : بساره،   اويستحيل أ   كو  كذاك، أل ه

نسرب   ب ه وكامل بألاوهي ذوبند منها إاه قائا بوبالبا، وروح باددس، وكل  

. وعليه يستحيل أ   كو  ث ث   ساوي وبند، ووبند يسراوي زعا بانصارى

أو ُمغفل ،أو مخادع، أو ُمح   ث ث . وما يدعي أ  ذاك  ونيد عهو جاهل،

باث ث ديا ات  ونيدير   ديا . وعليه عيستحيل أ   كو   لك بألنانب هوى

 . كصا زعا باسوبح 
 

إ  بادول بوجود زربدشت بانحي هو زعا باطل دو  شررك، عرر  وجررود ارره، و إ  سررلصنا بوجررود  عهررو ارريس  حيررا.   1

  يثحته . وإ  سلصنا بوجود    جيحا وع ضا عهو اا يكا  حيا وباحديد  أ  وجود زربدشت ال يوجد دايل وبند نحي

وإ صا كا  نكيصا عدي وال ع ق  اه بااديا   بازربدشتي ، وإ صا  سررحها إايرره باصجرروس عرري بارصرر  بسسرر مي عنرردما 

مي. بختلدوب بازربدشتي . وقواي هذب أثحُت نحته عي كتابي: بازربدشتي  ديا   ببتدعها باصجوس عي بارصرر  بسسرر 

 وباكتال متوع  إاكت و يا عي باشحك  باصرلوما ي .
 .  6ع بس باسوبح : با نصا وباشي ا  ، دبر ع ه باديا، دمشق،  ص:  2
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وما  لك باصزبعا وباتح يفات، أ  باسوبح َزعا أ  باصرتدد بألاوهي عري    

. وقواره هرذب زعرا 1بازربدشتي  بلن باكصال عي رهيته الر ق  بيا هللا وباكو 

باطل جصل  و فصي ، وشاهد عليه على أ ه جاهل باازربدشرتي ، أو محر   

ة هللا أنر ، وإ صرا نانب هوى. أل  باديا   بازربدشتي  ال يوجد عيها عديرد

 دو  على ثااوث إاهي: بساه بألل باذي واد إاهيا  وأميا أخويا، ثرا بختفري 

بألل ، وبدي بساها  متصارعيا، ومرع كرل منهصرا زوجرات وأوالد ،وآاهر  

 ساعد .عنيا هللا باصزعو  عي باديا   بازربدشرتي ؟؟!! ، ال وجرود اره أنر ، 

كرا أ  يوجرد عيهرا أل هرا ديا ر  خ بعير  وال مكا  اه عي بازربدشرتي ، وال يُص

 وهصي   دو  على باثنوي  وباتثلي  وبات بيع وما برد . 

وكصررا أ  عديرردة هللا ال وجررود اهررا عرري بازربدشررتي ؛ عكررذاك نكايرر  رهيرر    

بار ق  بيا هللا وباكو  عهي اا  حلن باكصال كصا زعا باسوبح، وإ صا ال وجرود 

تي  اريس وبنردب، وإ صرا هرو مكرو  مرا اها أن  ، أل  باكو  عري بازربدشر

كو يا: وبند خلده بساه أهوربمزدب وهو  ابع اه بكل مخلوقا ه، وباثا ي خلده 

بساه أه يصا، وهو  ابع اه أيضا بكل كائنا ره. وباكو را  متصرارعا  بحكرا 

 صارع بساهيا باصزعروميا!! . عرا ل  إارى  ح يفرات باسروبح ومجازعا ره 

 ات عي  فسه!! .ومفت يا ه ب تصارب اغاي

بابتكرار  اصفهرو  باوندب ير    }وزعا أيضا أ  باصرتدد بازربدشتي يتصيز    

باثنويرر ، ونررف  باثنويرر  هنررا ال  لغرري نررف  باوندب يرر . أل  مفهررو  باثنويرر  

بازربدشتي يدف عي  رارض مرع مفهرو  باترددير  ، واكنره ال يتررارض مرع 

 .2{باوندب ي  بل يت ز  مرها 

زعا باطل جصل  و فصي ، وعيه  ح يرف و نراقد وبعتر به أقول: ذاك با  

وغش وخدبع، وإن بر على ذارك عرا سرابق إنر بر و  نرد ايرؤث  عري 

باد به ويُشككها عي عدواها و صرورب ها ومررارعها. إ ره زعرا ذارك   عحرا 

باألافاظ ما دو  أ  يثحت مزبعصه بني دايل عدلي أو وبقري، أو ما بألعستا. 

ه، أل  بازربدشتي  ايسرت  ونيدير  ويسرتحيل أ   كرو  وزعصه باطل وبعت ب

 ونيدي ، وال  ست يع أ   كو   ونيدي  نتى وإ  أربدت. أل هرا ديا ر   درو  

على ث ث  آاه  ،هي: بساه بألل بارذي وارد باتروأميا، ثرا بساهرا  باتوأمرا : 

أه بمزدب، وأه يصا، ثا آاه  كثي ة مع كل منهصا. كصا أ  أهوربمزدب اه عدة 

، واه مرها أوالد نسب زعا بألعستا. وهذب باصر يرات -بألهوريات  -زوجات

باترري أغفلهررا باسرروبح ون عهررا سررحق أ  أورد اهررا برشرر بت بانصرروص مررا 

بألعستا.وبصا أ  بألم  كذاك عرنيا باتونيرد باصزعرو  عري بازربدشرتي ، وهري 

 
 .  51ع بس باسوبح : با نصا وباشي ا  ، دبر ع ه باديا، دمشق،  ص:  1
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مرا ديا   ش ك وثنوي ، و ثلي ، و  بيع وما برد  إاى عش بت بالاه . أايس 

باتح يف وباجنو  ،وباجهرل وباتح يرف ونرف باسروبح الزربدشرتي  بن هرا 

ديا    ونيدي !! . وباسوبح ذك  بارديدة باثنوي  عدي و جاهرل أ  بازربدشرتي  

هي أيضرا  ثليثير  و  بيرير  إارى عشر بت بآلاهر ، إ هرا ديا ر  شر ك و رردد 

 يستحيل أ   كو   ونيدي . 

شتي  ببتك ت مفهو  باوندب ي  باثنوي ، وما ذاك أيضا أ ه زعا أ  بازربد  

وهذب  ناقد ومستحيل أ  يوجد عي باردرل وعري باوبقرع، وبازربدشرتي . أل  

باوبنررد يسررتحيل أ  يصررح  أثنرريا ، وال عرردد بثنرريا يصررح  وبنرردب . وعليرره 

عااتونيد يندد باثنوي ، وباثنوير   رندد باتونيرد وال يُصكرا باجصرع بينهصرا. 

بئره باردرول ب تصرارب الديا ر  باخ بعير  بازربدشرتي ، وما مهازاه أ ه أ ك  بد

عندما زعا أ  باثنوي  ال  ترارض مع باترددير !!، وهرذب مسرتحيل ،وبعتر به 

،وخدبع، أل  باثنوي   ردد بااض ورة، وال يُصكا أ   كو   ونيدب، وباتونيد 

ال يُصكا أ  يكو  ثنويا. وال شك أ   صّور مزبعا باسوبح عدليا يكفي الحكا 

ليهررا باالسررتحاا  وباررح   . عررا ل  إاررى بألهرروبه مرراذب  فرررل بنهلهررا، إ هررا ع

 ونلها إاى إ كار بدبئه باردرول، أل هرا نر عتها وجنرد ها وأنرححوب مرا 

جنودها وعي خدمتها بردرواها باص يضر  باتري أعصتهرا بألهروبه وباصصراا  ، 

امها!!.إ هرا وأبرد ها عا إ حاع باحق وبالنتكا  إاى بدبئه باردول وبألخذ بننك

بألهوبه باتي  رصي و صا، و جنرد ضرحاياها اخردمتها بصن رق باغاير   حر ر 

 باوسيل !! . 

و جب بسشارة هنا إاى ذاك بازعا باذي قااه باسوبح بدعوى أ  باثنوير      

ال  ترارض مع باتونيد، عهو مع أ ه يتناقد مع بازربدشتي ، اكنه يتفق مرع 

وباتي  رنري أ  هللا هرو باكرو ، وباكرو    قول باسوبح بخ بع  وندة باوجود.

هو هللا. وعليه عكرل مرا  ر ب  نسرب  لرك بارديردة مرا  نروع عري باصخلوقرات 

وبألعكررار هرري كلهررا ملرراه  الوبنررد وبمترردبدب ارره،و باررذي هررو هللا، وهللا هررو 

باكو ؟ عتلك باكث ة   جع إاى باوبند وهي ما ملاه   نسب زعرا خ بعر  

. عهذب باحان   ل  إارى 1باتي يدول بها باسوبح  جنو ي  وخ بع  وندة باوجود

بارديردة بازربدشرتي  بصنلررار ونردة باوجرود وارريس بصنلرار بازربدشررتي  وال 

 باردل باحديهي!! 

وقررد سررارت ومررا  لررك باصغاا ررات وباصفت يررات ، أ  باسرروبح قررال: }    

باديا ات باتونيدي  برد ذاك على بانهج  فسه، اكنهرا بسرتحدات بشخصري  إاره 

باشري ا  هرو رمرز  إ  :ش  شخصي َ باشي ا  أو إبليس. وهذب مرنى قروايبا

 
ل باسوبح بوندة باوجود، و اقشته وبينت زيف وب    قواه بها عي كتابي: أوها  عي دربسرر  بألسرراطي  أثحت قو  1

 ، وما بردها. وباكتال متوع  إاكت و يا.8وبازربدشتي ، ص: 
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أل ه ما دو  باشي ا  ال يوجد خيار، ومرا دو  باخيرار  .إاى ن ي  بس سا 

ال  وجد ن ي ، وما دو  باح ي  يتحول بس سا  إاى كائا "طحيرا ي" غير  

  .1{عاقل، شن ه شن  بدي  كائنات بألرض

صل  و فصي ، وهو ما أوها  باسوبح وأباطيله. أقول: ذاك بازعا باطل ج   

أل ه أوال ، إ  وجود باشي ا  عي با ساالت بساهي  ايس هو أم  طارئ،وال 

هو ما عرل باناس، وال بتنثي  ما بازربدشتي ، وإ صا هو نديدي   رني وجرود 

باشي ا  كصخلوق ما باجا مكلف كغي   ما باجا وما بني آد . وهرو اريس 

إاه.وبسيصا  بااشي ا  كصخلوق مكلف، وكردو اإل سا  اريس   إاهاه وال  صف

ما بخت ق بس سا ، وال ما بازربدشتي ، وإ صا هو مرا أركرا  بسيصرا  عري 

جاهت به كل با ساالت بساهي . وأمرا بألديرا    -وهو بسس    -ديا هللا  رااى

دة وأدخلت عدير   بألرضي  كاازربدشتي  عهي باتي  نث ت باا ساالت باسصاوي

باشي ا  عيها نسب أهوبئها ومصااحها وظ وعهرا، وهرذب عكرس مرا زعصره 

 باسوبح.

ثا يا: ايس نحيحا أ  باشي ا  رمز اح ير  بس سرا ، أل  باشري ا  هرو   

 فسه كائا مسي  ومخي  ومكلف ، وبس سا  هو أيضرا كرائا مسري  ومخير  

و ومكلف . عح ي  بس سا  هري مرا طحيرتره وايسرت مرا باشري ا   ،وال هر

باسحب عي كو  بس سا  مكلف ون . عاس سا  ن  ب حيرته بغد بانل  عا 

وجود باشي ا  ما عدمه، وارا يكرا اره أي  رنثي  عري كرو  بس سرا  ُمسري  

ا  قَردي أَعيلَرَ  وُمخي . قال  رااى: }   بَها  عَنَايَهَصَها عُُجوَرَها َو َديَوبهرَ َو َفيٍس َوَما َسوَّ

اَها  َماي َزكَّاَها َوقَدي َخالَ  دَيياا {،و}    [10  -7]باشرصس :    َماي دَسرَّ دَيينَا ُ بانَّجري َوهرَ

ُ  ُ  {،و}[10]باحلررد :  نَى  عََسنُيَسررّا دََّق بااايُحسرري ى  َونررَ ى َوب َّدررَ اي أَعي ررَ ا مررَ عَنَمررَّ

ُ  ُ االيرُسيَ ى نَى  عََسنُيَّسا تَغينَى َوَكذََّل بااايُحسي َل َوبسي ا َماي بَخا لييُسيَ ى  َوأَمَّ  اليل :]ب  اا

{. عاس سا  ن  ب حيرته وايس بااشي ا ، عحتى او خلق هللا بس سا  [10  -5

واا يخلق باشي ا ، اكا  بس سا  ن ب، أل  بس سا  ما طحيرته ن  ُمختار. 

وعليه عكا  ما باصصكا أ  يكلف هللا بس سا  برحاد ره عري غيرال باشري ا  ، 

  وباش . عوجود باشي ا  ايس ويحتليه نسب طحيرته ، منها  فسه باصياا  الخي

هو باسحب عي ن ير  بس سرا ، وإ صرا هرو عامرل خرارجي  ح يضري يُصكرا 

بالستغناه عنه  صاما . اكا هللا  رااى شاه برلصه ونكصته ورنصته وقدر ره أ  

يخلق باجا وبس س ويحتلي ك  منهصا بنوعه مرا جهر  ، وبراآلخ  مرا جهر  

 س  وهو ما أوهامه وش حا ه.أخ ى. وعليه عزعا باسوبح باطل ما أسا

 

 
بألديرررررررررا  كلهرررررررررا متسررررررررراوي ،  موقرررررررررع مرررررررررراب :  نررررررررروبر مرررررررررع عررررررررر بس باسررررررررروبح:  1

http://maaber.50megs.com/issue_july08/mythology1.htm 



 40 

باسوبح أيضا  أ  بس سا  عي بازربدشتي  هو بدي  مخلوقات كلهرا   وَزعا   

وقواه هذب اريس مرا بازربدشرتي  عري شريه ،   .1{جصيرا } ننر  هللا باوبند

وإ صا هو  ح يف اها وبعت به عليها وعلى باناس. أل  بازربدشتي  ايس عيهرا 

 دو  على ثااوث أواي يتصثل عي:  بساه بألل، ثا  هللا باوبند بألند، وإ صا هي

بساها  بألخوب  باتوأما : إاه باخي  أهورب مازدب، ثا إاره شر ي  أهر يصا ،، 

ثا يختفي بساه بألل، ويحدى باتوأما  بساها ، ومرع كرل منهصرا آاهر  أخر ى 

كثي ة  ساعد . وكا ت ألهوربمزدب زوجات وأوالد نسب زعا بألعستا. عنيا 

باوبند بألند عي بازربدشتي ؟؟!!  واصاذب هذب باتح يف باصترصد وباخ ير    هللا

 وبسن بر عليه، وباك   ب  علا وال  وثيق؟؟!! . 

وأما زعا باسوبح بن  بس سا  وباصخلوقات بألخر ى كلهرا مرا نرنع هللا   

عي بازربدشتي ، عهو باطل أيضا أل  عي بازربدشتي  أ  باصخلوقات اا يخلدها 

بند وإ صا خلدهرا بساهرا  باصزعومرا : أهروربمزدب خلرق باررااا باخيّر ، إاه و

وأه يصا خلق بارااا باش ي  ، ومع كل منهصا آاه  أخ ى  ساعد  عي باخلرق 

كصا بينا  سابدا. عرنحا هنرا أمرا  كروينيّا ال كرو  وبنرد. وأمرا  إ سرا يتيا ال 

ا ي  ش ي ة خلدهرا إ سا ي  وبندة، هصا: إ سا ي  خي ة خلدها أهوربمزدب، وإ س

أهرر يصا نسررب زعررا بألعسررتا. عررا ل  إاررى  ح يفررات باسرروبح ومغاا ا رره 

و دايسررا ه وإنرر بر  عليهررا وكن رره ُمكلررف بهصررا  يجررب عليرره أ  يدررو  بهررا 

 ب تصارب الزربدشتي  على نسال باردل وباوني وبارلا !!!! .

اصرزبعا وقحل إ هاه هذب باصدال أ ساهل: اصاذب قرال هرؤاله باحرانثو  بتلرك ب 

وباضرر الت وباصغاا ررات وباتح يفررات رغررا ظهررور ب   هررا ومخاافتهررا 

الزربدشرتي  باترري ب تصرر وب اهرا بررااتح يف وباغررش وباخردبع وأوقرررتها عرري 

 أخ اه و ح يفات وب ح بعات كثي ة جدب ؟؟!!   

أقول:  حيا اي ما  تحع موبقف هؤاله باحانثيا وأمثااها أ هرا قرااوب بتلرك   

الت وباصغاا ات ، ومارسوب باغش وباتح يف وباخدبع اردة باصزبعا وباض 

أسحال ُمنف دة أو ُمجتصر . منها أ  طائف  منها ربصا قاات ذاك جه  بصرا عري 

بألعستا وبكتفت باالعتصاد على ما كتحه باصران و  دو  بارودة إاى بألعسرتا 

بعا وبانصوص وباشوبهد باساسا ي . ومنها أ  طائف  منها  قاارت بتلرك باصرز

وبألباطيل  رصردب وعرا سرابق إنر بر و  نرد، اغايرات د ينر  وزبئفر  عري 

 فوسها كاا را عي بألديا  باتي عيها شحه  ونيد أو  ونيد نديدي بدعوى أ  

بازربدشتي  ديا    ونيدي  قديص  قاات بااتونيد وهري أقرد  مرا  لرك بألديرا  

ي قواهررا نسرب زعصهرا ؛ مصررا يرنري أ هررا هري باترري  رنث ت باازربدشررتي  عر

بااتونيد نسب بدعائها، وأ  بافضل يرود الزربدشتي ، مع أ  باحديد  عكس 
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ذاك  صاما، وهي أ  بازربدشتي  ديا   متنخ ة ببتدعها باصجروس عري بارصر  

 بسس مي، واا يكا اها وجود قحله!!. 

ومنها أيضرا ، أ ره يوجرد سرحب آخر  هرو أ ره ربصرا يكرو  بررد هرؤاله  

 صوص أعستي  ركزت على إاه باخي  دو  إاه باش    باحانثيا قد بعتصد على

علررا هررؤاله أ  بازربدشررتي  ديا رر   ونيديرر ، مررع أ  باحديدرر  عكررس ذاررك 

 صاما.اكا هرذب بالنتصرال ضرريف جردب أل  بألعسرتا مصلروه بشروبهد باشر ك 

وباتردد كااتي أورد اها سابدا. اكنه يحدى وبردب ، عصا باجرائز أ  برضرها قرد 

 عستا كنصوص ُمنتداة منه واا يد أ بألعستا  فسه.يكو  ق أ  صوص بأل

وما  لك بألسحال أيضا:  قد يكو  برضها اا ي لع على بألعسرتا ، وإ صرا   

أطلع على أدبيا ه كاادينك د، وباحندهيشرا، عوجرد عيهرا كلصرات أشرارت إارى 

باتونيد بت كيزها على أهورب مرازدب وبهصرال زوجا ره وأوالد  نسرب زعرا 

جه  ؛ وبإغفال بساه باثرا ي أهر يصا وبآلاهر  بألخر ى باتري   بازربدشتي  ما

 مره ما جه  أخ ى؛ علا هؤاله أ  بازربدشتي  ديا    ونيدي  . 

وما  لك بألسحال أيضا ، أ  برد هؤاله باحانثيا ب خدع بوجود أقروبل   

  -واريس بألعسرتا ، عهرو ال  ونيرد عيره ق ررا  -و صوص عي أدبيرات بألعسرتا

 ضصنت كلصات   ونيدي  أو شحه  ونيدير ، عا خردعوب بهرا وارا ينتحهروب وارا 

ا باديا ر  يتف نوب إاى أ   لك باكلصات ايست ما بألعستا وال ما أدبيا ه وال م

بازربدشتي ؛ وإ صا أدخلها عيها علصاه باصجوس عندما بختلدوب بازربدشتي  عري 

بارص  بسس مي بننول وع وع مجوسي  وأخ ى إس مي    كصا أثحتنا  عي 

 .1بح  سابق

وبذاك يتحيا ما  لك بألسحال ، أ  هؤاله باحانثيا عيصا قااو  مرا أباطيرل   

وخردبع و ح يرف ، أ  مرنها باجاهرل  ومغاا ات ، وعيصا مارسو  مرا غرش

باازربدشتي  واا ي جع إاى كتحها. ومنها باُصغفل باُصغ ر به، علرا ي جرع إارى 

باصصادر بازربدشرتي ، وأنسرا بالرا عري باحرانثيا باصرانر يا وأخرذ مرا 

كتحها عا بازربدشتي . ومنها جصاع  مارسوب باتح يف وباتضليل وبالعتر به 

رصدب ب تصارب ألهروبئها  والزربدشرتي  ، وطرنرا عيصا كتحو  عا بازربدشتي   

 عي بألديا  بألخ ى عام  وبسس   خان ، بدعوى أ ها متنث ة باازربدشتي .

وإ هاهه اهذب باصدال يتحيا منه أ  باديا   بازربدشتي  هي ديا   ش ك و رردد  

 جصع بيا باثنوي  وباتثلي  وبات بيع وما برد  إاى عش بت بآلاه  مرا جهر ؛ 

ها ما جه  أخر ى ال يُصكرا أ   كرو  بازربدشرتي  ديا ر    حروة ، وونري وأ 

و ونيررد، أل  ديررا هللا  رررااى ال يُصكررا إ  يكررو  ونيرره ديررا شرر ك و ررردد 

كاازربدشتي ، وإ صا هو ديا  حوة ووني و ونيد بااض ورة. وما يردعي أ  

 
 أ ل  كتابنا: بازربدشتي  ديا   ببتدعها باصجوس عي بارص  بسس مي . 1



 42 

بازربدشتي  هي ديا ونري و ونيرد عهرو جاهرل باازربدشرتي ، أو ُمغفرل ،أو 

 ند مرا د، أو نانب هوى .  جا
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 الزرادشتية هي المتأثرة باإلسالم وليس هو المتأثر بها المقال الثالث

    

باحرانثيا باصرانر يا أ  باديا ر  بازربدشرتي  أثر ت عري زعا كثي  مرا     

سَّ أنررواها  بسسرر   وبايهوديرر  وبانصرر ب ي   ررنثي ب وبضررحا وخ يرر ب مررَ

وع وعهررا، برردعوى أ  بازربدشررتي  هرري ديا رر   ونيديرر ، وأقررد  بألديررا  

بارااصي .عصا  فانيل ذاك؟، وهل نحي  أ ها أقد  ديا    ونيدير ، وكرا  اهرا 

 رنثي  كحير  علررى بايهودير  وبانصرر ب ي  وبسسر  ، أ  أ  باركررس هرو باررذي 

 ندث؟ 

 في اإلسالمأوال:عرض أقوال لبعض الباحثين في دعوى تأثير الزرادشتية 

بازربدشتي  هي أقد  باديا ات بارااصي  }  زعصت باحانث  ماري بويس أ     

باتي  ا باكشف عنهرا ، وربصرا كرا  اهرا  رنثي  أكحر  علرى باحشر ي  ، بشركل 

. وزعرا بانر  آخر  أ  1{". محاش  أو غي  محاش  ، أكث  ما أي ديا آخر 

اه وبند ، وكا  اها  رنثي  بازربدشتي  هي أول ديا اترليا باتونيد وبسيصا  بإ

 .2عي بايهودي  وبانص  ي  وبسس  

وزعررا باحانرر  باسرروري عرر بس باسرروبح أ  بانحرري وباصرلررا بألخ قرري   

محدرق وزعا  .3زربدشت أث  بنعكار  عي باديا ات بارااصي  باتي ظه ت برد   

أ  بايهررود قررااوب بفكرر ة باشرري ا   ررنث ب كتررال بألعسررتا خليررل عحررد بارر نصا 

شتي  عنردما كرا وب بحابرل ،وأرجرهرا باصلرك قرورش بازربدشرتي إارى باازربد

أ  ك  ما بايهودي  وباصسيحي  وبسس   قد باحان  زين   زعا  و.     4علس يا

 .5 نث  باازربدشتي  عي قواها بااشي ا 

أ  بايهودير   رنث ت باازربدشرتي  عيصرا   باحان  جوع ي بارينردروزعا      

باسوبح أ  عك ة باشي ا  ظه ت أول م ة وزعا ع بس  .6قااته عا باشي ا 

ثرا ب تشر ت  ،  حرو م لرع بألارف بألوارى قحرل باصري دعي  رراايا زربدشرت  
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و نوعت عك  ره ودخلرت عري مرتدردبت يرديا بهرا  أكثر  مرا  صرف سركا  

 .1باصرصورة 

أ  كر  مرا بايهودير  أنردها  وعيصا يترلرق بااصرراد بألخر وي، عدرد زعرا    

ث  باازربدشرتي  عري قواهرا بخلرود بار وح وقيرا  وباصسيحي  وبسسر   قرد  رن

أ  بايهودي   رنث ت باازربدشرتي  عيصرا قااتره  جوع ي باريندروزعا   .2باجسد

أ  باتوربة قاات  عحد با نصا زعا خليلو   .3باصراد بألخ وي، وباجن  وبانار

. وأ  بسس    رنث    4اازربدشتي  عندما كا  بايهود بحابلبااجن  وبانار  نث ب ب

 . 5ااصراد بألعستيب

 لك باصزبعا باطل  جصلر  و فصري ،  ثانيا: نقض مزاعم هؤالء الباحثين:   

وهي ما أوها  هرؤاله باحرانثيا وأوهرامها  قااوهرا جهر  باازربدشرتي ، أو 

 :باصر يات وبألدا  بارلصي  بآل ي  ح يفا الرلا وب تصارب ألهوبئها ، بدايل 

إ  أول   زرادشتية ليست أقدم الديتتان:زرادشت النبي ال وجود له، وال:-1 

دايل علصي يندد  لك باصزبعا وبألوها   ويهدمها ما أساسها هو أ ي بثحرُت 

أ  زربدشرت بانحري    6عي بح  سابق بندا  دبمغ  ايس هنا موضرع  فصريلها

باصزعو  ايس شخصي   اريخي ، وإ صا هو  حي بختلده باصجروس بررد ظهرور 

كصا أ  بازربدشتي  باصنسوب  إايه اا  لهر  عري بسس   اغايات عي  فوسها .  

عص   باصزعرو  عري بادر   باسرابع قحرل باصري د أو قحلره، وال عري عصرور 

بسخصينييا وباسلوقييا ، وباف ثييا وباساسا ييا وإ صرا ظهر ت بررد بسسر   

بختلدها باصجوس عي بارص  بسس مي وضصنوها أنوال وع وعرا مجوسري  

حوها ازربدشررت . عرلرروب ذاررك س درراذ ديررنها مررا وأخرر ى إسرر مي  ، ثررا  سرر

بال دثار، والتلاه  عي باصجتصع بسس مي بن ها أهرل كترال. وهرذب يرنري أ  

ق  را قحرل   14بازربدشتي  ديا   ُمتنخ ة جدب ظه ت برد بايهودي  برنكث  مرا  

سن  برد باصي د، وظهر ت بررد   227باصي د، وظه ت برد بانص ب ي  بنحو  

. مصرا يرنري أ  7ا عيصا بيا باد  يا باثرا ي وبا ببرع باهجر ييابسس    دريجي
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بازربدشتي  هي باتي  نث ت باايهودي  وبانصر ب ي  وبسسر   واريس أ  هرذ  

 بألديا  هي باتي  نث ت باازربدشتي  . 

علصا بن  باصجوس باذيا بختلدروب بازربدشرتي  عري بارصر  بسسر مي هرا   

لا إايها مرا باصجروس بررد مدترل مؤسسرها أ حاع باح ك  باحهاع يدي  وما ب 

هر . وبيا  ذاك أ   لك باجصاعر  132باكاها باصجوسي بهاع يد عي  حو سن  

هرر( بدواره :  378باكا ب محصد با أنصد باخروبرزمي )ت  ا  َعّ عهوزعيصها  

))باحهاع يدي : جنس ما باصجوس ينسحو  إاى رجل كرا  يسرصى، آع يرد برا 

 ، ما رسرا يق  يسرابور، بدصرح  سر بو د، ع دردينا ، خ ج ب ستاق خوب

برد ظهور بسس   عي أيا  أبي مسلا، وجراه بكترال، وخرااف باصجروس عري 

 . 1كثي  ما ش بئرها، و حره خلق منها، وخاافه جصهورها((

 هر ( ما خ ل زعيصهرا، عدرال : ))  438وعّ عها باصؤر  ببا بانديا ) ت    

ال اه بهاع يد ما ق ير  يدرال اهرا: ظه  عي ندر بادوا  بارحاسي  ... رجل يد

روى ما بب شه  ، مجوسي يصلي باصرلوبت باخصرس بر  سرجود متياسر  

عا بادحل . و كها ودعا باصجوس إاى مذهحه عاستجال اره خلرق كثير  عوجره 

إايه أبو مسلا شحيب با دبح وعحد هللا با سريد عر ضا عليه بسسر   وأسرلا 

وعلى مذهحه بخ بسا  جصاع  إاى هرذب   وسود ثا اا يدحل إس مه اتكهنه عدتل

 . 2((باوقت

هر(  اصا 132هر( أ  بهاع يد)ت  440  -362وذك  أبو با يحا  باحي و ي)   

وخااف باصجوس خلق كثي  ما باصجوس، اّصا  نحّن ودعا.  أظه  دعو ه  حره }

عي أكث  باش بئع، وندّق زربدشت، وبدّعى علرى بهرل  حلتره  ح يرف  مرا 

وع ض علريها سرحع نرلوبت:   أ ّه يونى بايه عي باّسّ ،  كا  جاه به؛ وزعا

ن ة عي  ونيد ّس، ون ة عي خلق باسصوبت وبالرض، ون ة عي خلرق 

باحيوب  وأرزبقها، ون ة عي باصوت، ون ة عي باحر  وباحسال، ون ة 

باجنّر .و  أهرلأهل باجنّ  وبانار وما أعدّ اهرا، ونر ة عري  حصيرد   عي دخول

بااسجود اريا باشصس على ركح  وبندة،   وأم هاا باافارسيّ ،  وضع اها كتاب

رور وباجصرا، و ر ك  وباتّوّجه  حوها عي باص ة نيثصا كا رت؛ وإرسرال باشرّ

باّزمزم  عند با را ، وذب  بأل را  إالّ ما ه   منها، وشر ل باخصرور وأكرل 

باصيترر ؛ و كرراح بألّمهررات وباحنررات وبألخرروبت وبنررات بأل ، وبالقتصررار عرري 

باصهور على بالربرصائ  درها؛ وبم ها بترصير  با رّ ق، وإنر ح بادنراط  

مسلا  يسرابور، بجتصرع بايره   أبوما سحع أموباها، وكسب أعصااها. علّصا ورد  

عحرد  إايه؛ عن فذ بسس   ودينها دياقد أعسد باصوببذة وباه ببذة، وأعلصوب أ ّه:  

 
 .  7باخوبرزمي : مفا ي  بارلو  ، ص:  1
 .  482، ص:  1978ببا بانديا: بافه ست ، دبر باصر ع  ، بي وت ،  2
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بايه، عدتله، وما ظفر  بره   ّس با شرح  نتّى أخذ  عي جحال بادغيس، ونصله

بااحهاع يذيّر ، يردينو  بصرا جراه بره،   إايرهما قومه؛ وبدى أ حاعه باصنسوبو   

 . 1{ويرادو  باّزمازم  ما باصجوس عدبوة شديدة...

هر { : ))وما باصجوس بازردشتي  ننف يدال   548وقال باشه ستا ي }  

ما رستاق  يسابور اها باسيسا ي  وباحهاع يدي  رئيسها رجل يدال اه سيسا  

ما  اني  يدال اها خوب  ، خ ج عي أيرا  أبري مسرلا نرانب بادوار  وكرا  

زمزميا عي بألنرل يرحرد بانير ب  ثرا  ر ك ذارك ودعرا باصجروس إارى  ر ك 

بازمزم  ورعد عحادة باني ب  ووضع اها كتابا أم ها عيه بإرسال باشررور 

صرر  وأمرر ها ونرر   علرريها بألمهررات وباحنررات وبألخرروبت ونرر   علرريها باخ 

باستدحال باشصس عند باسجود على ركحر  وبنردة . وهرا يتخرذو  با باطرات 

ويتحاذاو  بألموبل وال ينكلو  باصيت  وال يذبحو  باحيوب  نترى يهر   .وهرا 

أعدى خلق هللا الصجوس بازمازم  ثا إ  موبذ باصجوس رعره إاى أبري مسرلا 

 .  2عدتله على بال باجامع بنيسابور((

ك أ  بهاع يد وأ حاعه ها باذيا بختلدوب بازربدشرتي ، برردما وبض  ما ذا  

أخررذوب أنرروال وع وعررا مررا باصجوسرري  وأخرر ى مررا بسسرر   وكو رروب 

بازربدشررتي . اررذاك وجررد ا باصجرروس باررذيا عارضرروها ونثرروب أبررا مسررلا 

باخ بسا ي بدتله أ ها قااوب اه برن  بهاع يرد أعسرد باصجوسري  وبسسر  . أل ره 

 وع وعرا وكرو  بهرا بازربدشرتي ، عهري ديا ر  خلريي مرا أخذب منهصا أنوال

باصجوسي  وبسس  . وهذب يرنري أ  بازربدشرتي  ديا ر  مترنخ ة ظهر ت عري 

 بارص  بسس مي وايست هي أقد  بألديا  كصا زعا هؤاله باحانثو . 

اريس  : الزرادشتية ليست توحيديتتة وال هتتي أقتتدم الديتتان التوحيديتتة:-2 

ه باحانثو  بن  بازربدشتي  هي أقد  ديا ر   ونيدير ، نحيحا ما زعصه هؤال

إ ه زعا باطل جصل  و فصي . باطل أل  بازربدشتي  ما  زبل إاى بايو  ديا   

مجوسي   دو  على باثنوي  وباتثلي  وبات بيع وما برد ، وايست  ونيدير  وال 

 يُصكا أ   كو   ونيدي ، بدايل بانصوص بألعستي  بآل ي : 

ما باغا ا  ضصا باصد ع  د ي  بالعتداد باثنوي بوجرود   "  30عفي"هايتي    

منذ باحده أعلنت با ونرا  }با ونيا باتوأميا بالذيّا خلدا باصخلوقات، عدال:  

. عنحا هنا أمرا  رونريّا  3{باتوأما  عا طحير  كل منهصا: با يح  وباش ي ة

باصخلوقرات،     وأميّا ، بصرنى أ هصا مواودب  ألل اا يُسا. وهصرا بالرذب  خلدرا  

عري باصر ة بألوارى عنردما خلدترا باحيراة   }" ما باغا را :  30كصا عي " هايتي  

 
 .  254باحي و ي: بآلثار باحاقي  عا باد و  باخااي ، ص:  1
 .  239 – 238ص:  1، ج  1404باشه ستا ي: باصلل وبانحل، دبر باصر ع  ، بي وت،  2
، ما إعرردبد خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا،  2: باكتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط   بألعستا  3
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وبألجسا  ، وكل ما يتضصنه بارااا . عحي  كا  باش  ظه ت بانجاسر . وأمرا 

. وبخترارت بار وح باشر ي ة انفسرها باددبس  عدد ربعدت با وح باخير ة دبئصرا

 سرركا عرري باسررصاه با بسررخ   بألعصررال باصد سرر ، وأمررا بارر وح باخيررّ ة باترري

 . 1{ عاختارت بألعصال با اه ة 

و فس باك   باذي ق ر ه أ اشيد باغا ا ما باياسنا ورد أيضرا عري باياسرنا،  

، 2)) عندما خلدت با ونا  بارااا ، بار وح با يحر وباياشتا ما بألعستا عدال:  

هررا أ  .  وعرري باياسررنا عحررارة مفاد3((-76/ 13باياشررتا: –وبارر وح باشرر ي ة 

زربدشت كا  )) أقوى ، أشد ، أ شي ، أس ع ، وأ ص  مخلوقات بار ونيّا 

أ ره يوجرد  –رب   -. وعي باياشرتا علرى اسرا  بساره عرايو 4((-9/15باياسنا  -.

: بألول اه مخلوقا ه خلدها با وح با يب، وباثا ي اره مخلوقا ره خلدهرا كو ا 

   .5-44، 15/43باياشتا: -با وح باش ي 

بساره ميثر ب، ما باتوأميا آاه   ساعد ، عصا آاه  أهوربمزدب :   ومع كل     

ونفه بألعستا بدواه : )) ميث ب كا  بألول بيا كل آاه  باسصاه، بارذي  سرلق 

، و )) وأما بآلاه  باصدبعرو  عيت كو  6((-10/13باياشتا:  -قص  جحل "هارب"

 -نرررفو  باجررريش عنررردما ال يرتررر   بهرررا ميثررر ب ذو باص بعررري باوبسرررر 

 -ومنها أيضا بساَهرَ  أ اهيترا وباصر وعر  أيضرا ل: آبرا .  7((-10/41باياشتا:

 – ابرات ، ببنر  مرزدب  - لك باسامي  آبرا ، ونفها زربدشت بدواه: ))    ابات

 -آبرا   ابرات  -و)) بساََه  باشرامخ   عهي ما أبناه أهوربمزدب..8((3/7باياسنا  

بألعستا: ))  رلا باياسرنا ارك . وجاه عي بافيسح د ما  9((-11/6بافيسح د:-...

 -آبررا   ابررات -يررا آهرروربمزدب ، وازربدشررت ، وإايرركا أيتهررا بساهرر  باسررامي 

. وونرفها باياشرتا بن هرا ))  خلرق 10((-21/2بافيسرح د:  -والخااديا باك ماه

بذور كل با جال ...((، وأم  أهروربمزدب بااصر ة اهرا وونرفها بدواره: )) 

ير  ((، وأ هرا))  صلرك آال  باخلجرا ، آال  نّل الرلصر  باصصجردة با متناه
 

، ما إعرردبد خليررل عحررد بارر نصا ، روبعررد الثداعرر  ، سرروريا،  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازربدشتي   ، ط   1

 .  62،، ص:   2007
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 .133، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  4
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بايا حيع ((،وأ  أهوربمزدب بنفسه يدد  اهرا بادر ببيا، وطلرب منهرا بدواره: )) 

بمنحيني هذب بانجاح أيتها با يح  بادوي  أردعيسورب آ اهيدب. وعي باياشتا أيضا 

أ  عحَدة أهوربمزدب يد بو  اها بادر ببيا ويجتصررو  نواهرا وي لحرو  منهرا 

     98،99، 17،18، 3،4، 2/ 5باياشرررتا: - ها ورغحرررا ها وأمنيرررا هاناجرررا

،105-1. 

و فس بألم  ين حق على بساه باش ي  أه يصا نسب بألعسرتا ، علره آاهر    

)) علرى اسرا  زربدشرت :  بألعسرتا   ساعد  وهي على شاكلته. ما ذاك قول  

، عليجررل علتحترد ما هنا بآلاه  باشي ا ي  ، وايحل سر بوش با يرب مكا هرا 

. و)) ويدابرل باتنريا بارذي خلدره 2((-10/1باياسرنا  -ما هذب باصكا  مد ب اه .

، و)) وبررذاك يرارضررا  باتنرريا باررذي خلدرره 3((16/8باياسررنا-باشرري ا ...

 .4((-68/8باياسنا-بألبااس 

علصا بن  أهوربمزدب إاه باخي  عري بازربدشرت  اره أبنراه وزوجرات نسرب  

مرا أوالد وزوجرات آهرورب مرازدب: هري بآلاهر  زعا بألعستا. ما ذاك: آاه   

باصر وع  باسا: بألميشاسحينتا ، وهي مساعدة ألهورب مرزدب ومتراو ر  مرره، 

،  7،وبساََه  آرمايتي  6((-18/1،19/1بافيسح د:  -، وبساه أوشا    5كاساه ميث ب

، وهي بنت أهورب مزدب، ونفها زربدشت بدواه:   -بانار  -ومنها بساََه  آ ار  

 ار أهوربمزدب ،  لك باتي  كحدت جهودب جحارة اصسراعد نا أكثر  مرا كرل ))  

وعري باياسرنا أ  زربدشرت قرال بن ره يُحجرل   .8((-1/2باياسنا–أميشاسحينتات  

عاساه بألكح  يرت   بوجود آاه   .9(12/1باياسنا -بألميشاسحينتا ويُصلي اها 

 مره ويصلي بنفسه احرضها!!!!!

 -حينتا باسحر  وبادها وبند هو باخااق آهوربمزدب  وعي باياشتا أ  بألميشاس 

. عها آاه  وايسوب مرا مخلوقرات أهروربمزدب أل  بالبرا 10((-19/16باياشتا:

يكو  ما طحير  وباد ، كصا كا  أهوربمزدب مع أخيره باتروأ  أهر يصا إاهريّا 

باياشرتا عرا آشري قرول  أيضا  ما ذاك  ونسب طحير  أبيهصا كصا ذك  بألعستا.
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دة وبادرردر: )) أبرروكا هررو بألعلررا، وبألعضررل مررا برريا بآلاهرر  ، إاهرر  باسرررا

آهوربمزدب  فسه، وبأل  آرمايتي سحينتا، وبسخوة سر بوش باصراا ، بارلريا 

ربشنوب، وميث ب ذو باص بعي باشاسر  ... وبألخت دبينا . بساه  آشي جردي ة 

ير ة ، .و))  ددس آشري باخ 1((-17-16/ 17باياشتا:  -بااثناه ،  دفيا بحز  ...

 . 2((-2-17/1باياشتا: -كابن  آهوربمزدب ، وأخت باصددسيا باخااديا

:)) و ددس  ساهك باصختارة   ألهوربمزدب  وأن ح ما ذاك قول زربدشت  

. وقرد  ق با ره اوهوريرات وهرا زوجرات 3((-38/1باياسرنا  -يا أهروربمزدب

آهررورب مررزدب قدمرره اهررا بست ضرراهه ألهرروربمزدب، وباخااررديا باك مرراه، 

. ثررا أ رره دعرراها بدوارره: )) 4-66/1باياسررنا - بوش، و ررار أهررورب مررزدبوسرر

بمنحينا أيتها بآلهوريات باسصاه، وأ  يكو  اي ذرير  قوير  وشر عي ، باتري 

–عساها   عرع بيتري ، ق يتري، قحيلتري، إقليصري، وباسرل   مرا جر به ذارك  

 -. وقال عري بافيسرح د : )) وأدعرو نترى زوجا رك يرا آهرورب5((68/5باياسنا

 . 6(( -3/4افيسح د:ب

 لررك بانصررروص بألعسرررتي  هرري أداررر  ق ريررر  دبمغرر   رررندد مرررزبعا    

بازربدشتييا وباحانثيا باصران يا باذيا يزعصو  أ  زربدشت  حي، وجراه 

بديا    ونيدي . وباحديد  خ   ذاك  صاما بدايل بألعستا باصوجود بريا أيردينا 

سرت يع أ   كرو   ونيدير ، ، ع  يُصكا أ   كو  بازربدشتي   ونيدي ، وال  

وال   يد أ   كو   ونيدي ، وال هي ديا    حوة ووني، وال يُصكرا أ  يكرو  

زربدشت  حيا.إ  مزبعا هؤاله  شهد عليها بااجهل، أو باغفل ، أو باترصد عري 

 إخفاه باحديد  اغايات عي  فوسها . 

ونيدير ، وأما زعا هؤاله باحانثيا بن  بازربدشتي   هري أقرد  بألديرا  بات  

ع شك أ ه زعا باطل وساقي ق ررا بحكرا أ  بازربدشرتي  عري أنرواها هري 

ديا   مجوسي   دو  على بالعتداد باثنوي، وباتثليثي، وبات بيري وما برد  كصا 

، عراألم  اريس  بينا  أع  . وأما قرواها برن  بازربدشرتي  هري ديا ر   ونيدير

بدشررتي  عرري بارصرر  كررذاك. و فصرريله هررو أ  باصجرروس باررذيا ببترردعوب بازر

بسس مي أ ها عي باوقت باذي جرلوها مجوسري  بارديردة عرإ ها أدخلروب عيهرا 

بانحرروة وبارروني وباتونيررد و لرراه وب أمررا  باصسررلصيا بررن ها أهررل  ونيررد 

وأنحال  حوة ووني. اكنها وضرروب مرا أخرذو  مرا بسسر   عري هروبمش 

وأدخلروب مرا جهر  بازربدشتي  و ست وب به ، واا يجرلو  عي احها مرا جهر ، 
 

 .548.، ص:، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
 .548، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
 .171، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
 .197إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص:، ما  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  4
 .200، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  5
 .216، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  6
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أخرر ى عحرراربت إسرر مي  عرري كتررابها بألعسررتا وأدبيا رره ككتررال بارردينك د 

وباحندهيشا . اكا ذاك ظل س حيا واا يصل إاى اب بازربدشتي  باتي بديرت 

مجوسرري  ، برردايل أ  بألعسررتا كلرره كتررال شرر ك و ررردد يدررو  علررى باثنويرر  

ي  باتي أورد ا  سابدا. وباتثلي  وبات بيع وما برد  كصا بينا  باانصوص بألعست

وهررذب يرنرري أ  بازربدشررتي  ديا رر  متررنخ ة ظهرر ت عرري بارصرر  بسسرر مي 

،وقامت على باش ك وباتردد ما جه ، وأظهر ت بانحروة وباروني وباتونيرد 

. عجاه كثي  ما باحانثيا باصران يا وأغصضوب أعينها عا 1ما جه  أخ ى

ا بارزما بارذي ظهر ت باش ك وباتردد باذي قامت عليهصا بازربدشتي  ، وع

عيه، و رلدروب بصرا أظه  ره بازربدشرتي  مرا كلصرات مجصلر   حتصرل باتونيرد 

وباتردد مرا،؛ ثا  صايحوب بااثناه وباتحجيل وباغلرو وزعصروب أ  بازربدشرتي  

أقد  ديا    ونيدي  عي بارااا، وأ ها أث ت عري بايهودير  وبانصر ب ي  عامر ، 

 فوسرها.ومنها مرا زعرا ذارك عرا   وبسس   خان ، عرلوب ذاك اغايات عري

غفل  وجهل باازربدشرتي  و اريخهرا، ومرنها مرا  رصرد ذارك أل ره وجرد عيره 

ط يدا ال را عي بسس   و دويضه بدعوى أ ه متنث  باازربدشتي   ويُشرحهها 

عي كثي  ما أنواه وع وعه. زعصوب ذاك مع أ  باحديد  هي أ  بازربدشتي  

مي، وهرري باصتررنث ة باسسرر  . ورغررا بختلدهرا باصجرروس عرري بارصرر  بسسرر 

  لاه ها بااتونيد عهي ايست ديا    ونيدي ، وال هي أقد  ديا    ونيدي . 

إ  قول هؤاله باحانثيا برن  : ال يوجد شيطان في الديانة الزرادشتية:    -3

بازربدشتي  ديا   قديص  ،وهي أول ما آما بااشي ا  ،وهي باتي أثر ت عري 

  ها عري بعتدادهرا بااشري ا  كاايهودير  وبانصر ب يبألديا  باتري جراهت بررد

وبسس   ؛ هو زعا باطل برنم يا أساسرييا: بألول يتصثرل عيصرا أثحتنرا  برن  

بازربدشتي  ديا ر  مترنخ ة بختلدهرا باصجروس عري بارصر  بسسر مي، وبهرذب 

يسدي زعصها بن  بازربدشتي  أقد  بارديا ات باتري كا رت  رتدرد بااشري ا  ،. 

باتونيدي ، ويسدي أيضرا زعرا   تها بن  بازربدشتي  أقد  باديا اكصا سدي قوا

برضها بن  باصلك قورش بسخصيني كرا  زربدشرتيا. ويسردي  زعصهرا بترنث  

 بايهودي  وبانص ب ي  وبسس   باازربدشتي  عي بسيصا  بااشي ا .

بألم  باثا ي: مفاد  أ  بالعتداد بوجود باشي ا  هو بعتدراد ال وجرود اره    

 عي باديا   بازربدشتي ، وبادول بوجود  هرو كرذل و ح يرف الحديدر ؛ أن 

بأل  باتوأ  اإلاه أهروربمزدب -وإ صا باذي يوجد عيها هو بساه أه يصا باش ي 

، وهو إاه خااق نسب بازربدشرتي  ومرره آاهر  ومخلوقرات شر ي ة.   -باخيّ 

ه. عهو إاه ش ي  وايس شي ا ا، أل  باشري ا  مخلروق مرا باجرا واريس إ اهرا

 
خحار هنا  جنحا اإلطاا  ، وهي موثد  عي كتابي: بازربدشررتي  ديا رر  ببترردعها باصجرروس اا أ وسع واا أوثق  لك بأل  1

 عي بارص  بسس مي. وباكتال متوع  عي باشحك  باصرلوما ي . 
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وونف بألعستا ألعرااه بن ها شي ا ي  ال يرني أ ه شري ا ، وإ صرا يرنري أ ره 

إارره شرر ي  أعراارره شرري ا ي . وهررذب يرنرري أ  بازربدشررتي  هرري باترري  ررنث ت 

باسس   وغي   ما بألديا  عندما ونفت أعرال أه يصا بن ها شري ا ي  مرا 

ي أدبيرات جه ، وهري باتري أدخلرت مرا جهر  أخر ى بالعتدراد بااشري ا  عر

بألعستا عندما بختلدها باصجوس عي بارص  بسسر مي وأدخلروب عيهرا أنروال 

وع وعا مجوسي  وأخ ى إس مي  عيصا بيا باد  يا باثا ي وبا ببع باهج ييا 

 وما بردهصا.  

ه،    علصا بن  بالعتداد بوجود باشي ا  هو أم  قديا جدب واريس أمر ب طارئرا

،   -عليها باص ة وباس    –اى خا صها محصد  وقد جاهت به بأل حياه منذ آد  إ

سي َُ  ]آل أل  بالعتداد به هو ما أنول ديا هللا  رااى، ) ندَ ّسا بسا يَا عا إا َّ بادّا

( . وعيرره ذكرر  هللا  رررااى باشرري ا  ونررذر بانرراس منرره ومررا [19عصرر ب  : 

ي آدََ  أَ طاعته، عدال سححا ه: ) َهدي إااَييُكاي يَا بَنرا هُ أَاَاي أَعي ييَ اَ  إا رَّ   الَّ  َريحُردُوب باشرَّ

حايا  ]يس :   (.  وبصا أ  بألم  كذاك ، ع  شك أ  بازربدشتي    [60اَُكاي َعدُوٌّ م 

هي باتي  نث ت عري بعتدادهرا بااشري ا  باسسر   وغير   مرا بألديرا  ذبت 

بألنل باسصاوي، كصا  نث ت ما قحلها بألديرا  بألرضري  بادديصر  ب سراالت 

 .3، وباكنرا يرر 2، وباسرروم ي 1يرراه عرري بسيصررا  بااشرري ا  كااف عو يرر بأل ح

باترري جرراهت بهررا بأل حيرراه   عاالعتدرراد بااشرري ا  أنررله با سرراالت باسررصاوي

محشرر يا ومنررذريا ، وبهررا  ررنث ت بألديررا  بألرضرري  كاازربدشررتي ، وهررذب 

خ   مزبعا هؤاله باحرانثيا باصرانر يا بارذيا أربدوب بصرزبعصها با ررا 

بايهوديرر  وبانصرر ب ي  عامرر  وبسسرر   خانررا،  ب تصررارب ألهرروبئها عرري 

 وعدائدها وايس طلحا الحديد  وال نحا عي بازربدشتي . 

إ  : نقض دعوى تتأثير الزرادشتية فتي الديتان فتي قولهتا بالمعتاد الخترو :  -4

زعا هؤاله باحانثيا بن  بازربدشرتي  كا رت  رؤما بااصرراد بألخر وي قرديصا 

ت عي بألديا  باتي ظه ت بردها عي قواها بااصراد  كاايهودير  وهي باتي أث 

 وبانص ب ي  وبسس   ؛هو زعا باطل ألم يا أساسييا: 

بألول: بصا أ  بازربدشتي  باتي ظه ت عي بارصر  بسسر مي هري ديا ر    

ورثت باصجوسي  بننواها وع وعها بألساسري ، وأ  باصجوسري  عري بارصر  

عيهرا أير  إشرارة اوجرود باجنر  ا باصكتوب  اا  ر د  باساسا ي رغا كث ة  دوشه

وباجحيا، وال أمور أخ ى  ترلرق بااصرراد بألخر وي، علرا ير د ذارك إال عري 

  أو 277شاهد أث ي وبند عدي هو  دش ك  ير  كحير  كهرا  باصجروس}ت:  

 
جيصس هن ي ب ستيد : عج  باضصي ،   جص  سليا نسررا ، مه جررا  بادرر بهة الجصيررع، مكتحرر  بألسرر ة ، باهينرر      1

 وما بردها.   263اه ة ،  ص: باصص ي  بارام  الكتال، باد
 وما بردها .  135، ، 1998خزعل باصاجدي: متو  سوم ، بألهلي  النش  ، بألرد  ،  2
 .  279، 278، ص:  2001خزعل باصاجدي : باصرتددبت باكنرا ي  ، دبر باش وق، بألرد  ،  3
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،أشار عيه إاى باجن  وباجحيا إجصراال دو   فانريل. وعيره زعرا أ ره   بردها{

باجن  وباجحيا، عاستجابت اه وأطلرته عليهصا عي رنلر    دعا بآلاه  بن    يه

عصا يدخل باجن  يصررد إارى إاى باسصاه، و نكد ما وجودهصا نسب زعصه.  

؛ عإ  هذب يرني أ  باصرراد بألخر وي 1باسصاه، وما يدخل باجحيا يسدي  عيها

أم  طارئ على باصجوسي ، مصا   لب إدخااه عيها عا ط يق خ بع  ك  ير  

اتي أطلرتره علرى باجنر  وبانرار نسرب زعصره. ويحردو أ  باكراها مع آاهته ب

ردب على باصا وير  باتري ظهر ت عري زما ره وأنردثت عتنر    ك  ي  زعا ذاك

كحيرر ة برريا باصجرروس ، وهرري منشررد  عررا باصجوسرري  ومتررنث ة باانصرر ب ي  

وباح هصي ، ومنها أخذت عديدة باجن  وبانار، أو مرا بايهرود وباهنرود . علصرا 

. واو كا  باصراد بألخ وي ما 2ي  كا ت  رتدد بااجن  وبانار رونيابن  باصا و

أنررول باصجوسرري  قحررل بسسرر   اررورد ذكرر   مرر برب وُمفصرر  عرري  درروش 

باصجوس عي بارص  باساسا ي رغا كث  ها، وهذب ال وجود اه عيهرا.  واكرا  

مر وعا أيضا عند باصجوس قحل ك  ي  بزما طويل. كصا أ  ذكر   عري  درش 

ا  موجزب الغاي ، علا   د عيه  فانريل عرا باحسرال وال باصر بط، ك  ي  ك

وال عا أنوبل باجن  وباجحيا . وهذب شاهد على أ  باصراد بألخ وي هو أم  

جديد عا باصجوسي  وايس ما أنواها وإ صرا أُدخرل عيهرا بسرتجاب  الصر بع 

باديني بيا باصجوس ومخاافيها مرا باصرا وييا وبانصرارى عري زمرا ك  ير  

   كهن  باصجوس عي باد   باثاا  باصي دي.  كحي

ه هو   هرر{، 355باصؤر  باص ه  باصددسي}ت:  أ     وباشاهد على ذاك أيضا

يدررر و  بااحرررر   }ذكررر  أ  كثيررر ب مرررا باصجررروس عررري زما ررره كرررا وب 

وهذب يرني أ  قسصا كحي ب مرنها أيضرا ارا يكرا يرؤما بااصرراد .3{...وبانشور

  باصسررلصيا وأهررل باكتررال كلهررا بألخرر وي عرري بارصرر  بسسرر مي رغررا أ

يؤمنو  بااصراد بألخ وي. وهذب شاهد قوي على أ  باصجوس قحل بسس   اا 

يكو وب يؤمنو  بااصراد بألخ وي أو قسا كحي  مرنها ارا يكرا يرتدرد بره. وارو 

كا  باحر  ما عدائد باصجوسي  عي بارص  باساسا ي اكا وب كلها يؤمنو  بره 

منها وايس أكث ها يرتدردو  بااحرر  عري بارصر  أو أكث ها. علصا كا  كثي   

بسس مي، دل هذب على أ  أم  باصراد هو دخيل على باصجوسي . وب  ما قااه 

ك  ي  عا باجن  وبانار عي رنلته باصزعوم  اا يُدخل باصرراد بألخر وي عري 

عدائد باصجوسي ، وبديت على نااها دو  بالعتدراد بيرو  باحرر  إارى بارصر  

ه ظه ت ع ق  باصجوس باتي  ؤما بااحر  وهي باتي بختلدت بسس مي، وعي

 
 .   http://www.irantarikh.com/persia/kartir.htm دوش ك  ي :   1
 وما بردها.  88ص: جيووبيد  غ يا: ما ي وباصا وي ،   جص  سهيل زكار، دبر نسا  ،   2
 .  57ص:  1باص ه  باصددسي: باحده وباتاريخ ، ج  3

http://www.irantarikh.com/persia/kartir.htm
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بازربدشررتي  وأدخلررت عيهررا بانحرروة وبارروني وباتونيررد وباصررراد ،وهللا أعلررا 

 بااصوبل. 

بصا أ ه  حيا أ  باصراد بألخ وي اا يثحت أ ه كا  ما عدائرد   بألم  باثا ي:  

ا  عيها ما باصجوسي  قحل بسس  . وبصا أ  باصجوس عي بارص  بسس مي ك

يؤما بااصراد بألخ وي وعريها مرا ال يرؤما بره كصرا ذكر  باصرؤر  باص هر  

باصددسي. وبصا أ   فانيل باصراد بألخ وي باتي  جردها عري أدبيرات بألعسرتا  

كصا عي كتال روح أنكا  باردل ، وعي با نل  باصنامي  الكراها أردب وير ب  

أ   لك بألدبيرات قرد ال  جدها عي  دوش و صوص باصجوس قحل بسس   ؛ و

 -مجوس ومسرلصو   –ُكتحت عي بارص  بسس مي . وبصا أ ه ثَحُت أ  باف س  

عي بارص  بسس مي ن عوب  اريخها بارديني قحرل بسسر   ب  يدر  بشرر  ، 

عنعادوب كتابته وأسلصو  ، وأسد وب منه جا حا كحير ب مرا شر كيا ه وكف يا ره 

يتحيا ما كل ذاك أ  باصجوس عندما ؛ عإ ه 1ومجوسيا ه اغايات قومي  وديني 

ببتدعوب بازربدشرتي  عري بارصر  بسسر مي بخرذوب قسرصا كحير ب مرا باصرراد 

بألخرر وي بسسرر مي وأدخلررو  عرري بازربدشررتي  ودو ررو  عرري بألعسررتا عامرر  

 وأدبيا ه خان . 

علريها  -وبصا أ  بألم  كذاك، وأ  بأل حياه كلها ما آد  إاى خا صها محصد  

كا وب يؤمنرو  بااصرراد بألخر وي وأخحر وب بره أقروبمها ،   -   باص ة وباس 

وأمرر وها باسيصررا  برره كرر كا مررا أركررا  بسيصررا . وب  زربدشررت بانحرري 

باصزعو  اا يثحت وجرود  وال كرا   حيرا؛ عر  شرك أ  بازربدشرتي  هري باتري 

 نث ت بديا بأل حياه عام  ، وباسس   خان  عي قواهرا بااصرراد بألخر وي، 

 باصتنث  بها كصا زعا هؤاله باحانثو .وايس هو 

إ  مصا يُثحت : شواهد مما أدخله المجوس من اإلسالم  في الزرادشتية:-5

أ  بازربدشتي  هري باتري  رنث ت باسسر    ، عنخرذت منره أنروال وع وعرا 

و حنتها وأاحدتها بننواها وع وعها باصجوسي ، هو أ ه كصا ثهحُرت  اريخيرا أ  

 مي غي وب دينها ضصا دعوة باح ك  باحهاع يدي  باصجوس عي بارص  بسس

الصجرروس بتغييرر  باصجوسرري  و حويلهررا إاررى بازربدشررتي  بننررول وعرر وع 

مجوسي  وأخ ى إس مي ؛ عإ ه  وجرد أيضرا شروبهد علصير  كثير ة  ُثحرُت أ  

باصجوس أدخلوب عدائد ومص لحات وأنكا  إس مي  عري بألعسرتا وأدبيا ره . 

  ي : منها مث  باشوبهد بآل

() خررااق كررل شرريئأ  بألعسررتا ونررف أهرروربمزدب بن رره )) منهررا مررث      

 -ما أدبيات بألعستا وبازربدشتي   -((. وعي كتال باحندهيشا  44/    7باياسنا:  

 
عي بارص  بسس مي. وباكتررال عصلُت كل  لك باصر يات ووثدتها عي كتابي: بازربدشتي  ديا   ببتدعها باصجوس    1

 متوع  باكت و يا عي باشحك  باصرلوما ي .
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مكرا  عحرارة " يرزدب  " عري أكثر  مرا   "هللا "بسترصل مؤافو   افظ باج ا   

بالعتدراد برا  أ   . نتى أ  محدق بألعستا خليل عحد بار نصا زعرا    1موضع

 .  2موجود عي بألعستا، ومنه ب تدل إاى بايهودي  وبانص ب ي  وبالس  

)) ويرزعا ومنها أ  باجانظ نكى عا زربدشت وباصجوس قواها، عدال:    

نّوَر مرا  اي خلرق ّس، وأّ  باسرّا ، أ َّ بافرنرةَ مرا َزَربدشيت، وهو مذهُب باصجوسا

ي ا ، وهررو إبلرريس، وهررو أَهرري  ق باشررَّ وذكرر  برررد بازربدشررتييا .3 َما((َخلرري

سرريد باكررو  ، باررذي يصثررل كررل بألشررياه :  هررورب مررازدبا }باصرانرر يا أ  

مناعس أهورب مازدب ،  -أه يصا-أ ج ب مينيو} و .4{  إ ه هللا باحديدي. باجيدة

 .5{ .يحاول بسطان  بحكا أهورب مازدب. باذي يصثل كل بألشياه باسين 

أقول: إ   لك بألقوبل هي أدا  دبمغ  علرى مصارسر  باصجروس التح يرف   

 يويرر  وباغرش وباخرردبع مررا بارصرر  بسسرر مي إارى بايررو  اغايررات دينيرر  ود

سررلف –ب تصررارب الصجوسرري  وب درراذب اهررا مررا بال رردثار. وذاررك أ  باصجوسرري  

بندا  بألعستا وبانصوص باتاريخي  قحل بسسر    شرهد بنفسرها    -بازربدشتي 

أ  بهوربمزدب إاره  روأ  مرع أخيره أهر يصا، واردهصا أل وبنرد نسرب زعرا 

 دب.بألعستا ، وايس أه يصا هو باشي ا  وال مج د مناعس ألهوربمز

كصا أ  عحارة " خااق كرل شريه" باروبردة عري بألعسرتا ال  رنري باتونيرد   

بااض ورة وإ صا وضرها باصجوس ما بال باتضرليل وباتغلريي أل هرا  حصرل 

مرنييا ال مرنى وبندب .وهي  نسجا  صاما مع باثنوي  باصجوسي  وبازربدشتي  

يصا خررااق باترري  دررو  علررى أ  أهرروربمزدب خررااق باكائنررات باخيررّ ة، وأهرر 

باكائنات باش ي ة كصا بينا  سابدا. وعليه عإ   لك بارحارة  رني أ  أهوربمزدب 

خااق كل شيه خيّ ، وأه يصا خااق كل شريه شر ي . وعليره يُصكرا بادرول 

بنفس  لك بارحارة باانسح  أله يصا وأهوربمزدب : أه يصا خااق كرل شريه، 

متناقضرتا ، اكنهصرا   وأهوربمزدب خااق كل شريه. وظراه  بارحرار يا أ هصرا

 ايستا كذاك . 

وبضرر  مررا ذاررك أ  باصجرروس باررذيا بختلدرروب بازربدشررتي  عرري بارصرر    

بسس مي عندما أدخلوب  لرك بارحرارة باتونيدير  ارا يجرلوهرا  ونيدير  رغرا 

 لراه ها بااتونيررد، وإ صرا أدخلوهررا عري بألعسررتا مرا منلررور ثنروي وارريس 

وربمزدب هكرذب ارو كرا وب ي يردو   ونيديا. وكا  عي مددورها أ  يصفوب أهر

 
 .  21/ 31،  36/ 28باحندهيشا: بافصل  1
 .  42، ما إعدبد خليل عحد با نصا .مددم  باصحدق ، ص:  2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  2
 .  366ص:  1باجانظ : باحيوب  ، ج  3
لصحترررررررررررررررررررررررررررردئيا: باصرجررررررررررررررررررررررررررررا ، موقررررررررررررررررررررررررررررع: بازربدشررررررررررررررررررررررررررررتي  ا 4

https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/glossary.html 
بازربدشررررررررررررررررررررررررررررتي  الصحترررررررررررررررررررررررررررردئيا: باصرجررررررررررررررررررررررررررررا ، موقررررررررررررررررررررررررررررع:  5

https://zoroastrianismforbeginners.weebly.com/glossary.html 
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باتونيد باحق : خااق كل شيه وال خااق سوب . اكنها ارا يفرلروب ذارك أل هرا 

ايسوب مونديا، وإ صا ها مجوس ثنوييا. وهذب دايل دبمرن برن  كرل مرا بذاره 

باصجوس مرا جهرود البتردبع بازربدشرت  عري بارصر  بسسر مي كرا  إ دراذب 

شرتي  واريس  طلحرا الحديدر  وال إيصا را ونفاظا علرى باصجوسري  باسرا بازربد

باانحوة وال باتونيد . كصا أ   لك بارحارة باتري أدخلوهرا عري بألعسرتا بالراه  

أ ها أخذوها ما باد آ  باك يا أل ها جزه ما قواه  رااى: ))ذَااُكُا ّسُ َرب ُكاي ال 

َو َعلرَ  حُردُو ُ َوهرُ ٍه عَاعي يي ّلا شرَ ()بأل ررا : إااَرهَ إاالَّ ُهَو َخاااُق كرُ يل  ٍه َوكا يي ّلا شرَ ى كرُ

(( ؛ اكنها نذعوب أول بآلير  بارذي قر ر باتونيرد  وهرو منراقد وهراد  102

 الصجوسي  وبازربدشتي  مرا.

وأما إدخال باصجوس الفظ باج ا  " هللا " عي برد كتحها و لاه ها بره   

بااتح يف وباغش وباخردبع عنردما بختلدروب بازربدشرت  عري عهو شاهد عليها  

بارص  بسس مي، و لاه وب برن ها يؤمنرو  برا  كااصسرلصيا. وذارك أ  هللا 

 رااى عي بسس   هو بساه باوبنرد بألنرد بارذي ال إاره سروب . اكرا ذارك عري 

باصجوسي  وبازربدشتي  ال وجود اه أبدب عري باندروش وبانصروص باتاريخير  

وجرود هرو باشر ك بادديص  قحل بسس   وال برد  وال عري بألعسرتا ؛ وإ صرا باص

وباتررردد كصررا بينررا  مرر برب. وال يُصكررا أ  يكررو  أهرروربمزدب هررو هللا، أل  

أهوربمزدب عي بازربدشتي  هو بساه بأل  باتوأ  ألخيره بساره أهر يصا، ومرع 

كرل منهصررا آاهرر   سرراعد . وألهرروربمزدب زوجرات وأبنرراه كصررا بينررا  ووثدنررا  

 سابدا،وأما هللا  رااى عهو ايس كذاك ق را . 

واررذاك  ال يُصكررا أ  يكررو  أهرروربمزدب هررو هللا، أل  هللا  رررااى عرري ديررا  

هو باخااق باذي ال إاه إال هو ، وال خااق سوب ، وارا يلرد وارا يُوارد.  بسس    

وهررذب ال  وجررود ارره عرري بألعسررتا ق رررا ال مررا ق يررب وال مررا بريررد ، وإ صررا 

  صر  باصدار ر  بريا باصوجود عيه باش ك وباتردد كصا بينا  م برب. وعليه ع 

بالعتداد با ، وبيا أهورمزدب بني نال ما بألنوبل، وكل محاوار  التسروي  

بينهصا عهي  ح يف و لحيس وايسرت مرا باحديدر  عري شريه. وهري محاوار  

عاشل  ق را بصيزب  باشر ع وباردرل وبارلرا. بألمر  بارذي يرنري أ  باصجروس 

ا باسسر   عري بارصر  عندما بختلدوب بازربدشرتي  مرا باصجوسري  وطرصوهر

بسس مي أبدوب عيها باش ك وباتردد كصا كا  عري باصجوسري ، ثرا بدخلروب عري 

بألعستا كلصات وأسرصاه إسر مي  شركليا و ث وهرا عري موبضرع منره دو  أ  

يكو  اها أي  نثي  على باشر ك وباترردد باُصهيصنريّا علرى بالعسرتا. بدخلوهرا 

اانحوة وباتونيد بيا باصسلصيا بن ها ما إ داذب ادينها ونفاظا عليه، و لاه ب ب

 أهل باكتال اتحديق مصاا  ديني  ود يوي .  
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وايس نحيحا أ  أه يصا عي باصجوسي  وبازربدشتي  هو باشي ا  ، وال   

باشي ا  هو أه يصا كصا زعا بازربدشتيو  وباصتابرو  اها . وبادرول برذاك 

ديا تره هرو بساره زعا باطل وكرذل و ح يرف ، أل  أهر يصا عري بألعسرتا و

-باش ي  بأل  باتوأ  ألهوربمزدب، وهو خرااق باكائنرات باشر ي ة . عرنه يصا

هو إاه ش ي  وكحي  آاه  مرسرك  باشر ، كصرا هرو موضر  عري   -أ ك بماينيو

بألعستا وبينا  سابدا. اكا باشي ا  عي بسس   مخلروق  نر  ُمخير  ُمكلرف ، 

ه وال خاادرا ، وال بختار ط يق باش  بإربد ه وبختيار  مرا جهر ؛   واريس إاهرا

مساويا   ، وال مناعسا وال مزبنصا اره ، وال هرو عري نر بع مرره، أل ره ال 

يُصكا أ  يتناعس باخااق مع مخلوقه . وعليه ع  يص  بادول أبدب بن  أه يصا 

هو باشري ا  ، عر  باشري ا  هرو أهر يصا ، وال أهروربمزدب هرو هللا، وإ صرا 

تييا مرا برردها زعصروب ذارك عنردما ببتردعوب باصح عيا باصجوس وبازربدشر

بازربدشتي  عي بارصر  بسسر مي، عنبدوهرا علرى شر ك و رردد باصجروس ، 

وجرلوب أه يصا بساه باتوأ  ألخيه بهروربمزدب مرا جهر ؛ ثرا عنردما بدخلروب 

بانحوة وباوني عي دينها شركليا زعصروب أ  أهر يصا هرو باشري ا  مرا جهر  

ف قرااوب بره ب تصرارب اردينها و لراه ب بريا ثا ي . وزعصها هذب كذل و ح ي

ه.     باناس بن ها ما أهل باكتال بدعوى أ  به يصا هو باشي ا  وايس إاَها

وما ذاك أيضا أ ه أش  ا سابدا إاى أ  باصجوس اصرا ببتردعوب بازربدشرتي   

عي بارصر  بسسر مي أبدوهرا علرى أنرواها باصجوسري  عري عديردة باشر ك 

نها أنلها بألول باذي  دو  عليه وباصرر و  باارديردة وباتردد، اكنها بخفوب م

بازروب ي ، وهي باتي كا ت سائدة ومر وعر  كننرل الرديردة باصجوسري  عري 

 بارص  باساسا ي بدايل باشوبهد بآل ي :   

منها إ  مصا يُثحُت أ  بازروب ي  عديدة مجوسي  عليها يدرو  شر ك و رردد   

ك كوارب بارذي عراش عري عصر  باكا ب بانصر ب ي إز يرباصجوس ما ذك    

، وذارك أ ره نرنف كتابرا الر د علرى  -باد   باخامس باصري دي  -باساسا ييا

 -وعيره ذكر  أ  بارزروب ييا  -ديا باف س  -باف ق باصخااف  اه، منها بازروب ي 

كا وب يدواو  بن  بساه زروب  هو وباد بألخويا بساهيا باتوأميا  –باصجوس 

- صرر  عرري كتابرره عنوب رره: "  } أهرروربمزدب وأهرر ما. وقررد وضررع ع

Refutation of Zurvanism" }1.  

ومنها ما ذك   أبو بافت  باشه ستا ي بن ه ُوجد عري بافر س باصجروس مرا  

آرثر  وذكر  باحانر     .2كا  يرتدد بن  زروب  هو وباد أهوربمزدب وأهر يصا

 
1 Yeznik   kolb :REFUTATION OF THE SECTS   ،A Publication of the Department of 

Religious Education ،ARMENIAN CHURCH CLASSICS ،

http://www.tertullian.org/rpearse/scanned/yeznik_refutation.htm 
 .  233ص:  1باشه ستا يك باصلل وبانحل، ج  2

http://www.tertullian.org/rpearse/scanned/yeznik_refutation.htm
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 -ك يستنسرررا ب  بازورب يررر  كا رررت هررري باصررريغ  باراديررر  عرررا باصزديررر 

عري عصر  بادوار  باساسرا ي ،  ُثحتهرا )) كثر ة أسرصاه بألعر     -بازربدشتي 

باص كح  مع كلص  زروب  أيا  بادوا  باساسا ي ((. وكا ت بازروب ي  عي خلرق 

با سصي  زما بادوار     -باصجوسي   -باكو  هي بارديدة باسائدة عي بازربدشتي 

يحرا أثحتتره .  و فس بألم   د 2.ثا  خلوب عنها عي بارص  بسس مي1باساسا ي 

ال  شري  ))باحانث  باصختص  عري بازربدشرتي  : مراري برويس عنردما قاارت:  

 . 3باصؤافات بسي ب ي  باصتنخ ة إاى “بازورعا ي ” إال ما  در((

 لك بارديدة بازروب ي    رني أ  بساه زروب  كحي  آاه  باصجوس، هو وباد    

ا باصجرروس أخفرروب . اكرر 4بألخررويا بساهرريّا باترروأميا أهرروربمزدب وأهرر يصا

بارديدة بازروب ي  وأسد وب بسا بساه زروب  ما بألعستا. اكنها ارا يتخلصروب 

منها، وال  خلوب عنها كصا آرث  ك يستنسا، وإ صا أبدوها ُمتضصن  عي بارديدة 

بازربدشتي  كصا هي عي بألعستا ما جه ؛ وأخفوها عا باناس وأظهر وب اهرا 

 باتونيد ما جه  ثا ي .

رل يندرج ضرصا  غيير  باصجروس الصجوسري  و  وي هرا شركليا وذاك باف  

و حويلهررا إاررى بازربدشررتي  اتوبكررب بات رروربت باترري ج عررت باصجرروس 

وباصجوسي  عي بارص  بسس مي.ما ذارك أ هرا  لراه وب براانحوة وباتونيرد 

رغا أ  كتابها بألعستا هو كتال ش ك و ردد وال يُصكا أ  يكو  كتال  حروة 

م  عرلو  مع كحير  آاهرتها زروب ، عدرد نرذعوب بسرصه مرا و ونيد .و فس بأل

بألعستا  هائيا،وال يوجد اه عيه ذك  بتا ا ضصا  لاه ها بااتونيد و حر يفها 

ادينها ، اكنها أبدو  ُمتََضصنا عي إشارة  دل عليه بااض ورة ما جهر  ثا ير . 

ل  غيي  وقحل بيا  ذاك  ُثحت أوال أ  بارديدة بازروب ي  هي عديدة مجوسي  قح

 باصجوسي  و حويلها إاى بازربدشتي  عي بارص  بسس مي. 

وبضرر  مررا ذاررك أ  باصجوسرري  قحررل بسسرر   كا ررت  دررو  علررى بارديرردة   

بازوروب ي  عي عص  باساسا ييا، اكا ماذب قال عنها بألعسرتا ؟ . إ ره شراهد 

علررى باصجرروس بررن ها بخفرروب  لررك بارديرردة عرري بارصرر  بسسرر مي اكررنها اررا 

))  :}صوب منها وال أسد وها  هائيا، بدايل أ ه أشار إايهرا بألعسرتا بدوارهيتخل

 
 . 141، 139ص: آرث  ك يستنسا : إي ب  عي عهد باساسا ييا ،   جص  يحيى باخشال . 1
 . 144ص:    جص  يحيى باخشال .آرث  ك يستنسا : إي ب  عي عهد باساسا ييا ،  2
ماري بويس : بازربدشتي   حت سل   باخلفاه باصسلصيا ،   جص   خليل عحد با نصا ، ج يدة بال حاد، باصحيف    3

 باص كزي  ا  حاد باوطني باك دستا ي  . 
جصرر  يحيررى آرث  ك يستنسا : إي ب  عي عهررد باساسررا ييا ،     . و  233ص:    1باشه ستا ي: باصلل وبانحل، ج    4

ماري بويس : بازربدشتي   حت سررل   باخلفرراه باصسررلصيا ،   جصرر   خليررل  . و 144،    141،  139ص:  باخشال .

 عحد با نصا ، ج يدة بال حاد، باصحيف  باص كزي  ا  حاد باوطني باك دستا ي  . و
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منذ باحده أعلنت با ونا  باتوأما  عا طحير  كل منهصا: با يح ، وباشر ي ة 

، عك  طاه ، وعك  غي  طاه ، وكذاك باكلصات وبألعررال. يرر   باحكصراه 

... عري باصر ة   با يحو  باف ق بيا  لك باصصّ ح بهرا ، وال ير عهرا بألشر بر

بألواى عندما خلدتا باحياة وبألجسا  ، وكل ما يتضرصنه باررااا . عحير  كرا  

باشرر  ظهرر ت بانجاسرر . وأمررا باددبسرر  عدررد ربعدررت بارر وح باخيرر ة دبئصررا ... 

وبختارت با وح باش ي ة انفسها بألعصال باصد س  ، وأما با وح باخي ة باتي 

. 1((6-30/3باياسرنا  -با اه ة     سكا عي باسصاه با بسخ  عاختارت بألعصال

ت با ونررا  بارررااا ، بارر وح با يحرر و  –، وبارر وح باشرر ي ة 2)) عنرردما َخلَدررَ

 . 3((-76/ 13باياشتا:

ذاررك باحررده باررذي أشررار إايرره بألعسررتا يترلررق بلهررور بساهرريا بألخررويا      

باتوأميا ، وهصرا: أهروربمزدب إاره باخير ، وأهر يصا إاره باشر  نسرب زعرا 

نفهصا بن هصا  وأما ، وهذب يرني أ هصرا ُواردب  روأميا واهصرا وبارد بألعستا. و

 رصدب، اكا ونفهصا  ، أغفلو وبند، عصا هذب باوباد؟؟ اا يذك   ُكتّال بألعستا 

بااتوأميا يرني أ  اهصا بدبي  وادب عيها، والبد اهصرا مرا وبارد واردهصا. وهرذب 

بانل  عا بسا ذارك يرني أ نا أما   ثلي  مجوسي كااتثلي  بانص ب ي بغد  

يرنري أ  باوباد .اكا باصر و  أ ه بساه زروب  بدايل باشوبهد باسابد . وهذب 

باصجوس برد بادوا  باساسا ي  إاى يومنرا هرذب أخفروب بارديردة بازروب ير  دو  

باتخله منها اغايات عي  فوسها وأبدوها كامن  متسرت ة عري بألعسرتا   حيدرا 

جوسري  و هرذيحها شركليا إ دراذب اهرا ونفاظرا وباتزبما بصنهجها عري  غيير  باص

عليها ما جهر ؛ و لراه ب براانحوة وباتونيرد عري ع قرتها بااصسرلصيا وأهرل 

عرااصجوس قرديصا ونرديثا ارا يكو روب مونرديا وارا باكتال مرا جهر  أخ ى.

يست يروب أ  يكو وب كذاك أل ها أبوب أ  يتخلصوب ما مجوسيتها ما  اني ، 

ا أ فسها بن  يحدوب ُمتصسكيا بصرنهج باتح يرف ، ورضوب ما  اني  أخ ى ع

وباغش وباخدبع  صسكا بديا تها على نسرال باردرل وباشر ع وبارلرا ، وهنرا 

    كصا منساة بازربدشتييا وديا تها .

وبذاك يُستنتج مصا ذك  ا  عي هذب باصحح  أ  مصرا قرا  بره باصجروس عري    

سس   وأهله عي بارصر   غيي ها الصجوسي  و حويلها إاى زربدشتي   نث ب با

بسس مي، أ ها  لاه وب بااتونيد وأدخلوب عيها كلصرات  شر وها عري طيرات 

بألعستا محرث ة  حتصل باتونيد وباثنوي   إارى جا رب عشر بت مرا  صروص 

 
 .62ق خليل عحد با نصا .، ص:، ما إعدبد و حدي 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  1
نتى محدق بألعستا باصترصب الحاطل عي كثي  ما موبقفه بيا عي باصتا وباهامش أ  با وح با يح   ن حررق علررى   2

 أهورب مزدب وبآلاه  باتي مره ، وبا وح باش ي ة  رني إاه باش  أ ك بماينيو، وباذي هو أه يصا أيضا . 

 .62،63، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بازردشتي   ، ط بألعستا : باكتال باصددس الديا   . 
 .511، ما إعدبد و حديق خليل عحد با نصا .، ص: 2بألعستا : باكتال باصددس الديا   بازردشتي   ، ط  3
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َرة الش ك وباتردد ما باثنيوي  إاى باتثلي  وبات بيرع ومرا بررد .  بألعستا باُصد ا

تشصا ومتناقضا مع أنول بازربدشتي  باتي عكا   ونيدها باصزعو  شكليا ُمح 

عحرر ت عنهررا منررات بانصرروص مررا بألعسررتا وباصتفدرر  أيضررا مررع مررا ق ر رره 

باندرروش وبانصرروص باتاريخيرر  باصدو رر  عرري بارصرر  باساسررا ي عرري قواهررا 

بااش ك وباتردد وباغيال باتا  التونيد. عكا  إدخرااها ارحراربت باتونيرد عري 

وب بازربدشرتي  عري بارصر  بسسر مي ، وارا كتحها شاهدب عليها بن ها ببتردع

يكا التونيد وجود عي باصجوسي ، وال هو موجود عي بازربدشتي  إاى بايو ، 

مع أ  ما ض وريات بانحوة باتي  لراه وب بهرا وجرود باتونيرد. وهرذب مرا 

غ بئررررب بازربدشررررتي ، عكيررررف هرررري  رررردعي بانحرررروة وبارررروني برررردو  

يها برااتح يف وباغرش وباخردبع  ونيد؟؟!!.عكا ت  هرذ  بارصلير  شراهدة علر

وباكذل ب تصارب بااحاطل اديا تها على نسال باردل وبارلا ما جهر ؛ وأ هرا 

عرلوب ذاك ما جه  أخ ى  نث ب باسس   وباصسلصيا. عاازربدشتي  وأهلها ها 

 باذيا  نث وب باسس   وأهله وايس باركس .  

 حروة  ديا ر   زربدشرتي با بادرول برن  أ  يتحريا منره وننهاًء لهتت ا المقتتال   

ووني، و ونيد ومراد ، وب ها أقد  باديا ات ، بو ما أقدمها وكا  اهرا  رنثي  

باطررل جصلرر  و فصرري . عرر  كحيرر  علررى بألديررا  باكحرر ى؛ عررإ  كررل ذاررك 

بازربدشتي  هي أقد  بألديا ، وال هي ديا    حروة وونري و ونيرد، وال كرا  

راد بألخ وي؛ وإ صا  لاه ت برذاك  حيها باصزعو   حيا، وال كا ت  ؤما بااص

 نث ب باايهودير  وبانصر ب ي  عامر ، وبرديا بسسر   خانر  .  رنث ت برديا 

بسس   عي بارصر  بسسر مي، عكرا  ذارك سرححا عري قيرا  باصجروس بتغيير  

نررول وعرر وع مجوسرري  وأخرر ى باصجوسرري  و حويلهررا إاررى بازربدشررتي  بن

 باُصتنث  بها . عهي باصتنث ة باسس   وايس هو  إس مي ؛
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 الخاتمة

أظه   دضنا الديا   بازربدشتي  أ ها ديا   مخااف  الردل وباش ع وبارلا      

وال يُصكا أ   كو  خر   ذارك، أل هرا ديا ر  قائصر  علرى باشر ك وباترردد، 

وباخ بعات وبألوها  ، وبألباطيرل وباتشر يرات باجرائ ة. وهري برذاك  شرهد 

بن ها ال يُصكا أ   كو  ديا    حوة ووني إاهي، وإ صا هري   بنفسها على  فسها

ديا   أرضي  بختلدها باصجوس ، ثا  ُسرحت ازربدشرت بانحري باصزعرو  . وقرد 

   كتابي: بازربدشتي  ديا   ببتدعها باصجوس عري بارصر  بسسر مي، أثحُت عي  

 .أ  باصجوس بختلدوها عي بارص  بسس مي واا يكا اها وجود قحله

ف أيضررا أ  بازربدشررتي  ديا رر  شرر ك و ررردد  جصررع برريا باثنويرر  وكشرر  

وباتثلي  وبات بيع وما برد  إاى عشر بت بآلاهر  مرا جهر ؛ وأ هرا مرا جهر  

أخ ى ال يُصكا أ   كو  ديا     حوة وونري و ونيرد، أل  ديرا هللا  ررااى ال 

يُصكا أ  يكو  ونيه ديا شر ك و رردد كاازربدشرتي ، وإ صرا هرو ديرا  حروة 

و ونيررد بااضرر ورة. ومررا يرردعي أ  بازربدشررتي  هرري ديررا ونرري  وونرري

و ونيرد عهررو جاهرل باازربدشررتي ، أو ُمغفررل ،أو جانرد مرا ررد ، أو نررانب 

 هوى .  

بادول بن  بازربدشتي   دول براانحوة وباروني وباتونيرد    أ وأظه  أيضا     

وأ هرا  رؤما بااصرراد بألخر وي وباشري ا  مرا جهر ؛ وأ  بادرول مرا جهرر  

ى بن  بازربدشتي  هي ما أقد  باديا ات أو أقدمها ، وأ ها أث ت بردائدها أخ 

عي بألديا  باكح ى باتي ظه ت بردها كاايهودي  وبانص ب ي  وبسس   ، عي 

قواها بااتونيد وباشي ا  وباصراد بألخ وي؛ عإ  بادرول بكرل ذارك هرو قرول 

ال هري ديا ر   حروة باطل جصل  و فصي . ع  بازربدشتي  هي أقد  بألديرا ، و

وونرري و ونيررد، وال كررا   حيهررا باصزعررو   حيررا، وال كا ررت  ررؤما بااصررراد 

بألخ وي؛ وإ صا  لاه ت بذاك  نث ب باايهودير  وبانصر ب ي  عامر ، وبرديا 

اسس   عي بارص  بسس مي، عكا  ذاك سرححا عري .  نث ت ب  بسس   خان 

ربدشرتي  بننرول وعر وع قيا  باصجوس بتغيي  باصجوسي  و حويلهرا إارى باز

 مجوسي  وأخ ى إس مي  ؛عهي باصتنث ة باسس   وايس هو باُصتنث  بها . 

  ا باكتال و  باحصد أوال وأخي ب 

 بألستاذ بادكتور: خااد كحي  ع ل 

    12/2020/ 1هر/   1442/ربيع باثا ي/ 16باجزبئ : 
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 مدرس  با وبة باكذببيا عي روبي  باتاريخ بسس مي و  دوينه . -5

دربسر  وعرق مرنهج أهرل باجر ح   –باصحاب  باصرتزاو  الفتن  باكحر ى    -6

 وباترديل . 

 شاع ة و أهل باحدي  .بألزم  بارديدي  بيا بأل -7

 أخ اه باصؤر  عحد با نصا ببا خلدو  عي كتابه باصددم  -8

بألخ رراه باتاريخيرر  و باصنهجيرر  عرري مؤافررات محصررد عابررد باجرراب ي و  -9

 محصد أركو 

عليره باصر ة و -أباطيل و خ بعات نول باد آ  باك يا و بانحي محصرد-10

 -خ بعات هشا  جريي دربس   ددي  ادند أباطيل باجاب ي ،و-  -باس  

علرى ضروه باشر ع و باردرل و – دد عك  بافيلسو  ببا رشرد باحفيرد    -11

 بارلا 

 -خ ل بارص  بسس مي -باترصب باصذهحي عي باتاريخ بسس مي -12

وعررق مررنهج علررا باجرر ح و -بحرروث نررول باخ عرر  و بافتنرر  باكحرر ى -13

  -باترديل

 مداوم  أهل باسن  الفلسف  بايو ا ي  . -14

ق بهة  ددي  افك  نسا ننفي ، و  ص    -  وقفات مع أدعياه بارد  ي     -15

 .  -نامد أبي زيد ، وهشا  جريي ، و أمثااها

 - نرراقد با وبيررات باسررني  وباشرريري  نررول  رراريخ نرردر بسسرر   -16

 .  -ملاه   و آثار  ، أسحابه و منهج  حديده

 جنايات أرس و عي نق باردل وبارلا  .  -17

 ااف  باف سف  باصسلصيا ا حيريات باد آ  باك يا . مخ  -18

 -أُسسه و   حيدا ه-منهج أهل باحدي  عي با د على باصتكلصيا -19
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 قضايا  اريخي  وعك ي  ما  اريخنا بسس مي .  -20

 -ملاه   ، آثار  ، أسحابه - هاعت ببا رشد عي كتابه  هاعت باتهاعت  -21

 –ملاه ها ، آثارها ، أسحابها  –باش ع جناي  باصرتزا  على باردل و  -22

إاررى باخررامس  3باح كرر  باحنحليرر  و أث هررا عرري بغرردبد ) مررا بادرر  :  -23

 باهج ي( 

 7إارى  6  و أث ها عي باصشر ق بسسر مي)ق: يباح ك  بارلصي  باحنحل  -24

 باهج ي(

 دررد كتررال بسرري باتج برر  بانحويرر  الحانرر  بسي ب رري عحررد باكرر يا  -25

 س وش.

با وبيات بادائل  بتح يف باد آ  باكر يا باروبردة عري باصصرادر  دد    -26

 -ملاه ها وآثارها ، مصادرها و أسحابها -باسني 

باص ويات باتاريخير  عنرد باصسرلصيا: أسراايب باندرد وظراه ة باوضرع   -27

 .  2010هر/ 1431مح ة بآلل وبألنحال، باكويت،  -عيها

قرر بهة  دديرر  ألسررا يد   -- دررد با وبيررات وبألعكررار باصؤسسرر  التصررو  -28

   -ومضاميا با وبيات باصؤسس  التصو  بكل مدوما ه 

 باتضليل وباتح يف عي كتال إنياه علو  باديا ألبي نامد باغزباي. -29

 دد  ج ب  باشك وبايديا عند أبي نامد باغزباي عري كتابره باصندرذ مرا   -30

 باض ل .

دبر ق طحر  ، وزبرة   دربسات وأبحاث عري بافكر  بسسر مي بادرديا ،  -31

 .  2013باثداع ، باجزبئ ،  

 دد باخ بعات بادائل  بتنث  باد آ  باك يا بااكترال باصدردس وبألعسرتا   -32

 بازربدشتي.

  ح يف بازربدشتييا الديا   بازربدشتي  عي بارص  بسس مي . -33

 خ بع  باوني وبانحوة وباتونيد عي باديا   بازربدشتي  .  -34

 اصددس ايس ونيا إاهيا . باكتال ب -35

 مرجزبت باد آ  ما مدار ات بألديا  .  -36

  دد باردل باصلحد : كيف يستدل؟، وبصاذب يستدل؟، واصاذب يُلحد؟. -37

دي  -38 ي .. وال  ُليحا  . !!ال  َ  َدّا

  دد خ بع  بات ور بارضوي باصوجه . -39

 دنضا الشحهات وب تصارب اإليصا  وبسس   . -40

ح  -41  نتُك مع هوبَك وشي ا َُك ال مع هللا وباد آ  . ما

    دد عك  بادكتور عد ا   إب بهيا. -42

  دد شج ة بات ور بارضوي بااد آ  باك يا وعلا باحف يات .  -43
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  دد با وبيات باشيري  باوبردة عي باصصادر باحديثي  باسني .  -44

  دد باديا   بألنصدي  باداديا ي  .  -45

 بات ورييا .  عضائ  -46

" اا يفل  قرو  و " بانساه  اقصات عدل وديا"  ي حديق روبيات نديث  -47

 واوب أم ها بم أة" .

 أوها  ما م ويات باسي ة بانحوي : روبيات نادث  غدي  ُخا أُ صوذجا.  -48

 أوها  عي دربس  بألساطي  وبازربدشتي  .   -49

 صحصد شح ور.أباطيل وأهوبه عي كتال" باكتال وباد آ  " ا -50

  بازربدشتي  ديا   ببتدعها باصجوس عي بارص  بسس مي . -51

 باديا   باصا وي  هي باُصتنث ة باسس   وايس باركس . -52

روبيات عي مصادر ا   را عي  حينا محصد نلى هللا عليه وسرلا هرل   -53

 ندا أ  بانحي  زوج برائش  وهي نحي  نغي ة ؟؟!!

 خي   عي باد آ  باك يا .ال وجود ألخ اه  اري -54

 ايس عي باد آ  باك يا أخ اه علصي  . -55

 مداالت عي  دد باديا   بازربدشتي  . -56

 

 

 

 

 

  

 

 


